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Empreender não é uma tarefa fácil e requer muita coragem e esforço 
- seja em qualquer segmento. O setor de construção civil, no entanto, 
conseguiu pegar fôlego durante a pandemia e vê nessa mudança de 
perfil um aquecimento do mercado. E por sofrer tantas oscilações para 
se manter em pé, a construção civil pode trazer diversas lições e ajudar 
quem deseja empreender.  

Lições da Construção Civil que podem ser aplicadas 
no empreendedorismo

Desde o início da pandemia, os departamentos de TI inten-
sificaram seu foco na segurança cibernética. Eles dobraram as 
medidas de proteção para impedir que os hackers roubem dados 
e lancem um número maior de ataques de ransomware. Durante 
esse processo, muitos podem ter tirado os olhos de outras ameaças 
que podem causar tantos prejuízos quanto um ataque cibernético. 
Falhas humanas continuam sendo a causa mais comum de perda de 
dados. Estudos mostram que as corporações perdem quase cinco 
vezes a quantidade de dados por meio de exclusões e substituições 
acidentais do que em incidentes maliciosos.  

Segurança cibernética: priorizar novamente 
estratégias de recuperação de desastres

A pandemia pegou todo mundo de surpresa, impactando fortemente 
a economia e a renda da população. E mesmo com a retomada gradual 
que vivemos após um ano e meio de isolamento social, os impactos 
ainda são bem visíveis e atingem diretamente o bolso do brasileiro. 
Exemplo disso, são os aumentos das contas de consumo, dos alimentos 
e da gasolina.  

O que levar em consideração na hora de tomar  
crédito
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Primeiro navio neutro em carbono do mundo
A A.P. Moller - Maersk divulgou o design do primeiro navio 

neutro em carbono do mundo, cuja operação está programada 
para o início de 2024. Esta é a primeira vez que a empresa di-
vulga uma imagem do projeto da frota composta por oito navios 
porta-contêineres movidos a combustível verde. “Ao projetá-los, 
nossa ambição era garantir que os novos navios pudessem atender 
nossos clientes de maneira mais inteligente, além de contribuir 
para seus objetivos de transporte neutro em carbono”, destaca a 
empresa, em um comunicado global. Exclusivo no setor, o design 
permite uma eficiência energética 20% superior por contêiner 
transportado, em comparação com a média do setor para navios 
desse porte. Além disso, espera-se que toda a série economize 
cerca de um milhão de toneladas de emissões anuais de CO2, 
proporcionando um transporte neutro em carbono em escala no 
comércio marítimo.     Leia a coluna completa na página 3

Foto: Maersk/divulgação
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Campeonato mundial de inovação da Zurich, 
inscrições estão abertas até 23 de dezembro

@Startups do mundo todo podem participar da 3ª edição do campe-
onato mundial de inovação do Zurich Insurance Group, o Zurich 

Innovation Championship 2022 – que já se consolidou como um dos 
programas com maior participação global de startups do mercado 
segurador mundial. As inscrições continuam abertas até o dia 23 de 
dezembro. Basta acessar este link; www.zurich.com/zic. A iniciativa dará 
a 12 startups a chance de concorrer a um prêmio de até US$ 100 mil 
de apoio financeiro para entrar no programa acelerador da seguradora. 
Desta forma, terão a oportunidade de trabalhar ao lado da empresa – 
contando com mentoria de executivos seniores – e, assim, levar seus 
produtos ou serviços a um público internacional.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Zurich

O que é, pois,  
o tempo?

Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A pandemia trouxe muita tristeza 
para a população mundial, mas 
ao mesmo tempo, muita evolução 
tecnológica que possibilitou que 
empresas e pessoas entrassem no 
mundo digital para continuar a ter 
receita suficiente para passar pelo 
isolamento social. 

De acordo com uma pesquisa da PayPal 
Brasil, a expansão do e-commerce no país, 

por exemplo, teve números expressivos em 
2021, totalizando quase 1,59 milhão de lojas 
online, 22,05% a mais do que em 2020, quando 
o comércio digital saltou 40%. 

O crescimento, que até então vinha sendo 
positivo, trouxe preocupação às companhias 
devido ao expressivo aumento de ciberataques. 
Segundo a consultoria alemã Roland Berger, o 
Brasil se tornou o quinto país do mundo em 
número de ataques de hackers contra empresas, 
atrás apenas de EUA, Reino Unido, Alemanha e 
África do Sul. Cenário este que vem se agravan-
do, cada vez mais, com o avanço da tecnologia 
e a falta de investimentos em cibersegurança. 

Nesta semana é celebrado o Dia Internacio-
nal da Segurança da Informação e nada mais 
coerente do que chamar a atenção para a data 
e falarmos sobre como a proteção de dados e 
informação é essencial para o relacionamento 
da empresa com o cliente, para a confiança e 
credibilidade da marca. 

Vimos atualmente grandes empresas sendo 
atacadas gastando milhões para recuperar 
dados e minimizar outros prejuízos. Empresas 
que investem em segurança gastam menos da 
metade dos custos de violação de dados quando 
comparadas às que não implementaram essas 
ferramentas, segundo o Relatório de Custo da 
Violação de Dados, da IBM. 

O mesmo estudo mostra ainda que ataques 
cibernéticos custam, em média, US$ 1,35 milhão 
por empresa no Brasil, 19% a mais do que no 
ano passado. Em outro estudo global, a IBM 
mostra que 36,2% dos custos de um vazamento 
de dados estão ligados à perda de negócios e 
clientes. A partir desses valores exorbitantes, 
constata-se que o investimento em segurança 
cibernética pode poupar milhões a longo prazo, 
além de fidelizar o consumidor. 

Cibersegurança, custo ou investimento? 
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O perigo é iminente e empresas de qualquer 
porte e área são interessantes para os golpistas, 
algumas mais por ter dados mais valiosos e 
outras menos. Os setores com mais ocorrências 
são o financeiro, e-commerce e a saúde. E olha 
que uma pesquisa da Febraban de Tecnologia 
Bancária revela que o ramo financeiro é o que 
mais investe em segurança da informação, 
cerca de R$2 bilhões por ano. Isso porque o 
banco é responsável por ressarcir o cliente na 
maioria dos golpes aplicados. Sendo assim, 73% 
dos ataques são do ramo financeiro e 21% do 
e-commerce. 

Já a saúde tem ficado cada vez mais em evidên-
cia pela falta de investimento em cibersegurança 
e pelo fato dos dados do paciente serem bem 
atrativos, custando até mil dólares na deep 
web. Mas, por que hospitais e por que agora? 
A resposta é que os cibercriminosos acreditam 
obter dinheiro rápido com estas instituições 
porque são vistas com mais disposição para 
atender aos pedidos de pagamento de resgates. 

Os hospitais estão completamente sobre-
carregados com aumentos de pacientes com 
Coronavírus e com os programas de vacinas 
recentes, e qualquer interrupção nas operações 
hospitalares seria catastrófica. No ano passado, 
várias redes de hospitais em todo o mundo so-
freram ataques de ransomware - malware que 
restringe o acesso ao sistema infectado com 
uma espécie de bloqueio e cobra um resgate 
em criptomoedas para que o acesso possa ser 
restabelecido. 

Na esfera governamental, atitudes têm sido 
tomadas para aumentar a segurança contra os 
ataques. No início de 2020, o país criou o Decreto 
Federal nº 10.222102, que aprova a Estratégia 
Nacional de Cibersegurança. O objetivo do 
regulamento é orientar o país em termos de 
segurança e inclui iniciativas para aumentar a 
proteção contra ataques, como é o caso da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

A identidade digital tornou-se um pilar funda-
mental para as economias de hoje, assim como 
as ferrovias no século XX. O grande facilitador 
para que essa transformação seja viável é a 
segurança cibernética, com recursos e soluções 
que garantam que quem acessa os diferentes 
serviços seja realmente quem diz ser. 

A população e as empresas estão ficando 
mais experientes em tecnologia, no entanto, 
os hackers também estão ganhando prática. 
Ou seja, os ataques estão avançando na mesma 
proporção que a segurança. É uma organiza-
ção global. Por isso, o número de ataques está 
crescendo ano a ano. 

Pesquisas apontam que de 70% a 90% dos ata-
ques acontecem intencionalmente, como quando 
uma pessoa deixa a casa aberta e é assaltada. As 
empresas estão deixando a porta aberta mais do 
que o normal. Investir em cibersegurança é se 
preparar para os novos desafios da era digital. 

(Fonte: Gustavo de Camargo é Sales Director da VU 
Brasil, empresa líder em proteção de identidade e 

prevenção de fraude na América Latina).

ERRO huMANO, 
CONSTRANgIMENTO 
E RANSOMwARE

DIFICuLDADES PARA ADOçãO DE 
TECNOLOgIAS DE ARQuIvAMENTO EM NuvEM

    Leia na página 6

Rodízio de veículos 
A partir do próximo dia 20 (se-

gunda-feira), o rodízio municipal de 
veículos de passeio (automóveis) da 
cidade de São Paulo estará suspenso. 
A medida vai vigorar até 14 de janei-
ro. Continua valendo normalmente 
o rodízio de placas para veículos 
pesados (caminhões) e as demais 
restrições: Zona de Máxima Restrição 
à Circulação de Caminhões (ZMRC) 
e a Zona de Máxima Restrição ao 
Fretamento (ZMRF).

Lucía Sarraceno, 
executiva 
responsável 
pela inovação na 
Zurich no Brasil

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/dificuldades-na-adocao-de-tecnologias-de-arquivamento-em-nuvem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-16-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-16-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/o-que-e-pois-o-tempo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-cibernetica-priorizar-novamente-estrategias-de-recuperacao-de-desastres/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/licoes-da-construcao-civil-que-podem-ser-aplicadas-no-empreendedorismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-levar-em-consideracao-na-hora-de-tomar-credito/
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OpiniãO
ESG: letras que precisam 

caminhar juntas

De tempos em 
tempos, o mercado 
se depara com novos 
acrônimos e siglas 
cujo significado pode 
ou não ser perene. 

É como uma sopa de 
letrinhas, cujo caldo 
quente pode derreter 

algumas delas e fazê-las cair 
em desuso, enquanto outras 
têm relevância suficiente 
para se manterem firmes até 
que se tornem uma prática 
fundamental dentro das or-
ganizações. Neste banquete 
corporativo, o prato da vez é 
o ESG - sigla que vem do in-
glês Environmental, Social 
and Corporate Governance, 
que pode ser traduzida para 
Governança Ambiental, So-
cial e Corporativa. 

Assim como outras siglas 
que envolvem o universo 
da Sustentabilidade, o ESG 
poderia ser considerado 
apenas mais uma onda. 
Mas não é. Para se chegar 
a ele, é preciso falar de 
responsabilidade social, de 
valor compartilhado e de 
sustentabilidade corporati-
va, compreendendo que seu 
verdadeiro valor vai além da 
temporalidade dos termos. 

Estas três letras signifi-
cam temas cuja preocupa-
ção só deve aumentar no 
futuro, uma vez que as novas 
gerações já mostram outros 
valores e comportamentos. 

Nossos sucessores dentro 
das empresas terão visões 
muito mais avançadas sobre 
as questões relacionadas ao 
ESG e seguirão com suas 
mentalidades oxigenadas 
até que ocupem cargos de 
decisão. Ou seja, as empre-
sas que não consideram o 
ESG hoje não estão prepa-
radas para o futuro. 

O mais impressionante 
é que a sigla ESG surgiu 
pela primeira vez em um 
relatório de 2005, intitulado 
"Who Cares Wins" ("Ganha 
quem se importa", em tra-
dução livre), resultado de 
uma iniciativa liderada pela 
ONU. Porém, quase seis 
anos depois, dificilmente 
encontramos iniciativas 
que orquestrem as três le-
tras - normalmente, aqui no 
Brasil, elas podem ser vistas 
em grandes corporações. 
Aqui no Brasil, as empresas 
ainda engatinham e consi-
deram ações isoladas para 
apresentar seus relatórios 
anuais de melhores práticas. 

São documentos sun-
tuosos que mais parecem 
uma ação de marketing, e 
quando você olha de per-
to, eles realmente o são. 
Quando as companhias são 
requisitadas para mostrar 
o que de fato vêm fazendo, 
percebe-se que precisam 
pescar iniciativas espalha-
das por diferentes setores, 
sem que estas façam parte 
de um framework único, 

além de não serem acompa-
nhadas por indicadores que 
permitam o monitoramento 
dos benefícios de uma visão 
inovadora. 

Grande parte das iniciati-
vas brasileiras para ESG ain-
da não traduzem uma visão 
de futuro; elas ocorrem por 
um desejo de atender uma 
demanda empurrada pelo 
simples fato de que é preciso 
começar. Entretanto, são 
ações que acontecem sem 
planejamento estruturado e 
não conversam com outras 
estratégias da companhia e, 
portanto, perdem valor por-
que fazem pouco sentido. 

Sobre a letra E, as empre-
sas precisam acompanhar 
as mudanças de valores 
da sociedade e entender 
melhor as demandas socio-
ambientais, como biodiver-
sidade, gestão de resíduos, 
impacto das operações no 
meio ambiente, pegada de 
carbono e afins. Já a letra 
S é a mais crítica, já que 
a diversidade é um tema 
demandado hoje em dia e 
se antecipar a essas tendên-
cias traz reconhecimento. 
Só que, para isso, é im-
portante saber ouvir e não 
simplesmente mandar uma 
mensagem de marketing 
para as partes interessadas, 
impondo crenças. 

Há muitos programas so-
ciais necessitando de apoio, 
mas que estão completa-
mente fora dos valores da 
companhia. As ações devem 
representar o que a empresa 
valoriza ou quer inspirar. A 
relevância do G está no pro-
pósito e no desdobramento 
e conexão destes pilares 
e objetivos ambientais e 
sociais, em conjunto com 
os objetivos estratégicos da 
organização. Ele incorpora 
algumas das disciplinas 
de governança que ainda 
possuem espaço para de-
senvolvimento, como por 
exemplo o compliance e 
o gerenciamento de risco, 
assuntos fundamentais nas 
empresas. 

Existe um caminho de ma-
turação do mercado e, mais 
cedo ou mais tarde, isso 
vai acontecer. Assim que 
as empresas descobrirem 
que é preciso costurar as 
estratégias e incluir as três 
letras em seus planejamen-
tos anuais, elas perceberão 
muito mais valor no seu 
processo de inovação e, 
consequentemente, mais 
sucesso no futuro, já que 
seu portfólio vai estar mais 
alinhado com os valores da 
sociedade. É uma questão 
cultural e leva tempo. 

Mas os grandes líderes 
já entenderam que o ESG 
é uma jornada, e não um 
destino final. 

(*) - Professor de programas de MBA 
e pós-graduação, além de palestrante 

e ex-diretor do Ministério do Meio 
Ambiente, é CEO e fundador da 

Brasiliano Consultoria.

Fabio Brasiliano (*)

News@TI
estão se deparando com novas ameaças à segurança da infraestrutura 
operacional, muitas das quais nunca foram projetadas para serem 
conectadas por internet. Dada a criticidade dessa infraestrutura, ela 
está se tornando cada vez mais um alvo para o cibercrime que visa 
interromper as operações e exigir pagamentos como resgate (www.
bt.com/about) (www.nozominetworks.com).

40 novas vagas de emprego

@A CIGAM - fornecedora de software de gestão empresarial 
(ERP, CRM, BI, RH, PDV e Mobile) – mais uma vez amplia seu 

time de colaboradores e anuncia 21 oportunidades de emprego 
para as áreas técnicas (desenvolvimento e suporte), de consul-
toria, e comercial. Os contratados irão atuar nas regiões Sul e 
Centro-Oeste do país, com condições de trabalho e remuneração 
compatíveis com as oportunidades anunciadas. A empresa oferece 
auxílio alimentação, plano de saúde, participação nos resultados, 
treinamentos, seguro de vida, vale-transporte, horário flexível, 
home office, entre outros. Interessados devem enviar currículos 
para o e-mail gp@cigam.com.br.

Microcity figura entre as melhores empresas 
de TI para trabalhar do Brasil

@A Microcity subiu onze posições no ranking das melhores compa-
nhias para se trabalhar em TI do Brasil, de acordo com pesquisa 

realizada pela Great Place To Work (GPTW), instituto mundial de 
pesquisa de clima e ambiente de trabalho e melhores práticas de gestão 
de pessoas, que está na sua 16ª edição. Com isso, a empresa figura 
na 37ª posição, entre as 80 participantes de médio porte do ranking. 
Segundo Polianna Lopes, diretora de Pessoas e Valores da Microcity, a 
competição esse ano foi acirrada, devido aos impactos da pandemia no 
modelo tradicional de trabalho e o aumento de empresas participantes 
da pesquisa, que chegou a 57%. 

Empresas de tecnologia tem mais de 160 
oportunidades de emprego abertas neste fim de ano

@Ainda dá tempo de conquistar uma nova oportunidade profissional 
ainda em 2021. A Positivo Tecnologia possui mais de 90 vagas 

de emprego temporárias e efetivas, em localidades como São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Ilhéus. Há opções para atuação 
remota, o que aumenta as chances para pessoas que vivem em outras 
cidades ou regiões. Há vagas para diversas áreas da companhia como 
Logística, Tecnologia, Marketing, Novos Negócios, Recursos Humanos 
e Administrativo. O candidato que tiver interesse em conhecer e em se 
inscrever na vaga que tenha maior compatibilidade deve acessar o link. 
Com mais de 30 anos de mercado, a companhia, que tem o propósito 
de tornar a vida das pessoas melhor e mais inteligente com o uso da 
tecnologia, possui certificação Great Place to Work (GPTW). "Pessoas 
são o nosso maior valor. Na Positivo, incentivamos o empreendedorismo 
e engajamento das pessoas com nossos projetos e propósitos. Temos 
consciência que cada integrante é único dentro das nossas equipes e 
o quanto eles podem nos diferenciar como companhia", afirma Adner 
Uema, diretor de Gente & Gestão na Positivo Tecnologia (https://
positivotecnologia.gupy.io/).

Nozomi Networks e BT Team anunciam 
parceria

@ A Nozomi Networks, líder em segurança para tecnologia opera-
cional (OT) e Internet das Coisas (IoT), e a BT, provedora líder 

em comunicações globais e serviços de segurança, anunciaram hoje 
uma parceria para ampliar o portfólio da BT de soluções de segu-
rança para indústrias e de infraestrutura crítica em todo o mundo. 
Membro do programa de parceria MSSP Elite da Nozomi Networks, 
a BT revenderá as soluções da Nozomi Networks como parte de seu 
portfólio de gerenciamento de ameaças de tecnologia operacional. Com 
o aprimoramento digital nas instalações de produção, as empresas 

ricardosouza@netjen.com.br

BI é estratégia de negócio, 
não assunto técnico da TI

Para ser chamada de inteligência do negócio, o BI deve estar dentro do negócio. Parece óbvio. E é mesmo
relif_CANVA

Aldir Rocha (*)

Com certeza você já ouviu a 
expressão ``data driven''. Com 
certeza, também, já ouviu que 

naquela grande empresa há um time 
encarregado de tratar uma quantida-
de enorme de dados e que é capaz de 
extrair um significado valioso do que 
os dados dizem. 

Esse time, comumente, responde à 
TI, a área encarregada de colher, en-
riquecer e lidar com a inteligência que 
vem dos dados (o famigerado business 
intelligence, ou BI). Muito comum, 
porém questionável.

Diversas empresas tratam o BI como 
um assunto de TI, quando, como o 
próprio nome sugere, a “inteligência de 
negócio” deve permear toda a cadeia 
de valor da empresa, não ficar restrita 
a uma área específica, muito menos à 
perspectiva técnica de TI. 

Vale reiterar: BI é assunto do 
negócio, não da TI. Quando fica 
restrito à TI, ele gera riqueza 
sim, mas uma riqueza isolada 
e incompleta, que não enxerga 
nem compartilha todas as 
nuances da empresa.

Já vi organizações que, no afã de 
aproveitar os dados a favor do negócio, 
contratam o mais renomado analista 
de dados, o alocam ao lado da TI e o 
tratam como um garçom. Ele é chamado 
ocasionalmente, sempre que um depar-
tamento precisa de uma informação ou 
um insight que leve a uma aplicação 
ou serviço que traga vantagem com-
petitiva. Nem é preciso dizer que os 
resultados de uma “estratégia” como 
essa vêm a conta-gotas, enquanto, para 
o cliente final, pouca (ou nenhuma) 
melhora é percebida. 

Realmente não é raro que uma inicia-
tiva de análise de dados surja quase de 
forma autônoma e integre-se ao negócio 
com o passar do tempo. Mas meu pa-
pel aqui é justamente provocar você e 
perguntar: os executivos percebem a 
importância desse “novo conhecimen-
to” e direcionam a empresa para que, 
em algum momento no futuro, a gestão 
seja baseada em dados?

Em outras palavras, a liderança – toda 
a liderança, não só a TI – sabe como 
tornar a empresa data driven?

Tanto é que um reconhecido momen-
to de glória da TI é quando ela conse-
gue, de fato, disponibilizar o chamado 
“self-service BI”: uma quantidade tal de 
ferramentas e modelos de dados com os 
quais o negócio pode obter informações 
e, assim, construir inteligência. E mais 
que isso: retroalimentar a TI pedindo 
novas informações e acesso a novos 
conteúdos. 

E para viabilizar uma organização 
na qual a TI entregue valor ao BI é 
preciso, mais uma vez, recorrer ao 
mantra de internalizar o que é estraté-
gico e terceirizar o que é operacional, 
potencializando o que de melhor o 
conhecimento externo das empresas 
especialistas agrega à construção da 
maturidade corporativa.

A primeira base de dados que sua 
empresa precisa ter já existe, é gratuita 
e está sob seus olhos. Está nos arquivos 
e processos de todos os departamentos, 
nos registros do call center, nos suces-
sos e insucessos das equipes de vendas, 
nos SLAs, nas reclamações do cliente 
satisfeito (mas que encontrou algo que 
pode ser melhor), nos atrasos, dificul-
dades ou bons resultados logísticos, na 
base de currículos do RH, nos tempos 
de produção, no percentual de falhas, 
no balanço... Enfim, em tudo. 

A análise de dados – e a consequente 
inteligência do negócio – tem a missão 
de organizar essa montanha de dados 
dispersos que, se sua empresa ainda não 
o fez, está guardada em silos, incapaz de 
levar a cruzamentos geradores de valor.

(*) É sócio-consultor da empresa  
com mais de 20 anos na TI

Organização data driven
Nenhuma empresa nasce data driven; 

ela torna-se data driven, por meio de 
uma constante análise, enriquecimento, 
consumo e retroalimentação de dados, 
em um processo que culmina em inte-
ligência corporativa.

[Para que se torne data driven, 
uma organização precisa 
enxergar a gestão baseada em 
dados como um posicionamento 
estratégico, puxado pelos 
executivos. E se a cultura 
corporativa impuser resistência, 
os executivos devem difundir 
a importância da análise de 
dados como instrumento para 
vislumbrar novas oportunidades, 
alavancar os negócios e lidar 
com informações até então 
indisponíveis.

E o que faz com que se comece a 
minerar essas informações e combiná-
-las com dados externos é justamente 
o exercício. É uma dinâmica que deve 
estar dentro do negócio, tal qual a TI: 
quando a TI atua dentro do negócio 
para impulsionar essa “onda positiva”, 
a organização caminha a passos largos 
em direção ao data driven. A maturi-
dade em relação ao conceito vai sendo 
construída e a retroalimentação passa 
a acontecer de fato. 

A forma como a TI se organiza para 
permitir que o negócio se aproprie do 
BI é consequência, não causa, desse 
círculo virtuoso. 

Programa de estágio 2022 com vagas em cinco cidades
A JACOBS DOUWE EGBERTS 

(JDE), companhia global especia-
lizada em cafés e chás com sede na 
Holanda, anuncia a abertura das 
inscrições para o seu Programa 
de Estágio 2022. A oportunidade 
é oferecida para os estudantes 
de nível superior e tem vagas de 
trabalho em algumas cidades de 
São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 

Os requisitos para participar do 
processo é ter previsão de conclusão 

do curso entre dezembro de 2022 e 
dezembro de 2023 e os aprovados 
terão a oportunidade de trabalhar 
em diversas áreas da JDE, como 
Marketing, Recursos Humanos, 
Administração, Logística, Jurídico, 
Meio Ambiente, dentre outras. Para 
mais informações sobre a oportu-
nidade, basta acessar o site oficial 
do programa de estágio (https://
www.99jobs.com/jde/jobs/193927-
-programa-de-estagio-jde-2022). 
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Como será o Natal da 
“volta ao normal” para 

os varejistas? 
Acredito que poucos 
vão questionar que 
o cinema é uma 
experiência mágica

De 1896 para cá, quan-
do as famosas fitas 
dos irmãos Lumière 

- com o trem chegando à es-
tação e trabalhadores sain-
do de uma fábrica - foram 
exibidas pela primeira vez, 
gerações experimentaram 
diversas emoções nessa cai-
xa, que nos leva a sonhos de 
um futuro utópico, outras 
dimensões e à memórias 
de um passado não vivido. 

E, há umas semanas, eu 
me senti confortável para 
levar meu filho, Joaquim, 
de quatro anos, para ver seu 
primeiro filme no cinema. 
‘Pai, o que é um cinema?’. 
Eu preferi pedir para ele 
esperar, segurar o saco 
de pipoca quase do seu 
tamanho e fechar os olhos. 
‘Segura a minha mão e vai 
andando’. Foi incrível ver 
a reação dele. Ou, melhor, 
a não reação. Ele só olha-
va para a tela. E, eu, para 
ele. Ficava vendo as cores 
refletindo no seu rostinho 
e pensando “que barato 
poder viver isso”. 

Após esse momento que 
ainda estamos passando, 
de várias renúncias e no-
vas experiências, foi muito 
bacana compartilhar com 
o Kim algo que vivi tantas 
vezes e que sempre me 
trouxe boas lembranças. 
Acho também, que foi uma 
forma de “recompensá-lo” 
um pouco depois de tantos 
“nãos” que o isolamento 
social nos impôs. 

Agora, ouso fazer uma 
generalização: todos os 
pais querem mais do que 
nunca, devolver aos seus fi-
lhos esses meses roubados. 
Claro, que ainda vivemos 
esse período complicado da 
história, com as incertezas 
de uma nova variante, mas 
como pais, queremos expor 
nossos pequenos à expe-
riências que entendemos 
serem boas para eles. 

Estamos ansiosos para 

devolver o convívio social, 
a casa cheia para a ceia de 
Natal e talvez a maioria de 
nós já se sinta confortável 
para isso, mas ainda acre-
dito que vamos usar de 
compensações para nos 
desculpar por tudo que 
eles precisaram passar e 
por algo que estava, e ainda 
está, fora do nosso alcance. 

Para se ter ideia, em 2020, 
apenas 121 shoppings, 
entre os mais de duzentos 
inseridos no levantamento 
realizado pela Spot Metrics, 
fizeram promoções espe-
cíficas para o Natal, uma 
das datas mais importantes 
do comércio. Se olharmos 
para 2019, em um cenário 
sem pandemia, foram 171 
promoções. 

Agora em 2021, o setor 
demonstra otimismo com 
mais de 200 shoppings fa-
zendo promoções de Natal, 
e cerca de metade dessas, 
devem durar até o fim do 
ano e o restante se esten-
derá até janeiro de 2022. 
Esse aumento de período 
visa incentivar o consumo e 
a participação das pessoas. 
Na espera de estimular um 
maior engajamento, alguns 
shoppings estão supervalo-
rizando seus prêmios, com 
sorteios de apartamentos 
e veículos importados hí-
bridos. 

Tamanha expectativa por 
parte dos varejistas, me 
leva a crer que neste ano, 
teremos alguns exageros 
por parte dos pais angus-
tiados. Não haveria tanto 
investimento se a chance de 
retorno não fosse real, mas 
sem dúvida, teremos uma 
tonelada de risadas acon-
tecendo em todo o Brasil, 
dentro das casas, cercados 
daqueles que amamos. 

Entre papéis de presen-
tes rasgados, rabanada 
antes da ceia e crianças 
correndo, eu espero poder 
rever aquela reação do 
Joaquim que experimentei 
dentro do cinema. 

(*) - É CEO da Spot Metrics, 
startup de tecnologia, inteligência 
de dados, CRM e produtos digitais 

para o varejo físico. 

Raphael Carvalho (*)

D - Notas Fiscais por API
Por demandar tempo e, em muitos casos, conhecimento sobre ques-
tões fiscais, a emissão de notas é um desafio para os empreendedores. 
Para ajudá-los nesse quesito, a Nota Fácil, empresa do grupo vhsys, 
lança sua solução de emissão de notas fiscais por meio de API, que 
proporciona maior autonomia e agilidade nas operações. A tecnologia 
possui comunicação automática com o órgão autorizador, o que garante 
mais agilidade. Para um empreendedor que precisa gerar notas para 
diferentes municípios, por exemplo, não precisa se adaptar a cada 
particularidade ou sistema da gestão municipal. A ferramenta garante 
que tudo isso seja feito de forma simples e automatizada. Saiba mais 
em: (https://bit.ly/32hJLbv).

E - Mundial de Inovação
Startups do mundo todo podem participar da 3ª edição do campe-
onato mundial de inovação do Zurich Insurance Group, o Zurich 
Innovation Championship 2022 - que já se consolidou como um dos 
programas com maior participação global de startups do mercado 
segurador mundial. A iniciativa dará a 12 startups a chance de 
concorrer a um prêmio de até US$ 100 mil de apoio financeiro para 
entrar no programa acelerador da seguradora. Desta forma, terão 
a oportunidade de trabalhar ao lado da empresa - contando com 
mentoria de executivos seniores - e, assim, levar seus produtos ou 
serviços a um público internacional. Inscrições e mais informações: 
(https://www.zurich.com/campaigns/zic?page_url_input_url=ht-
tps%3a%2f%2fwww.zurich.com%2fzic).   

F - Mulheres no Mercado de TI 
Cada vez mais as mulheres têm ganhado espaço em diversas áreas 
no mercado de trabalho. No setor de TI, que historicamente é do-
minado por homens, isso também vem acontecendo. Na startup de 
educação Blue (https://blueedtech.com.br), que tem como proposta 
oferecer cursos de programação de TI no modelo de financiamento 
ISA, no qual o aluno só começa a pagar quando consegue um em-
prego, o interesse do público feminino pelo curso teve um boom e o 
número de inscritas para a próxima turma, que começa em janeiro, 
já ultrapassou mais de mil mulheres. Para Daniela Lopes, CEO da 
empresa, a inclusão de mais mulheres neste mercado é de extrema 
importância e deve gerar inúmeros ganhos não apenas para as polí-
ticas de igualdade de gênero, mas também para o desenvolvimento 
socioeconômico de maneira geral.  

A - Escola do Mecânico 
Com o desafio de formar profissionais capacitados para o setor de re-
paração automotiva e equilibrar a lacuna entre vagas abertas e pouca 
gente habilitada para ocupá-las, a Escola do Mecânico, edtech que 
forma mecânicos e gera impacto social, emprego e renda, acaba de 
fechar parceria exclusiva com os Postos Ipiranga para oferecer, gratui-
tamente, uma plataforma de cursos específicos, e a distância, na área 
de mecânica. Objetiva interessados em ingressar na área ou aprofundar 
conhecimento técnico. Entre os cursos: planejamento estratégico para 
oficinas, gestão, desenvolvimento e liderança para oficinas (para quem 
quer abrir a própria oficina), cálculo de mão de obra para oficinas, propó-
sito e gestão eficiente, troca de óleo e revisão automotiva e eletricidade 
básica. Saiba mais em: (https://portaleasyead.com.br/escoladomecanico/
register_ipiranga.php). 

B - Restaurantes Digitais
Garden Brands e Mimic, duas das maiores Food Techs do país, anunciam 
a fusão de suas operações para o lançamento da Eatopia, que nasce 
sendo a maior operadora de restaurantes digitais da América Latina, 
responsável por 12 cozinhas físicas no Brasil, chamadas de hubs, com 
mais de 300 funcionários que operam diversas marcas do segmento gas-
tronômico, atendendo, atualmente, a mais de 130 mil pedidos por mês 
– o que equivale a cerca de 200 mil pessoas. Com faturamento anual na 
casa dos R$100 milhões e um modelo altamente tecnológico, replicável 
e adaptável às mais diferentes realidades e necessidades de consumo, 
os planos do grupo são audaciosos: revolucionar o mercado de delivery 
do Brasil, entregando muito mais do que pedidos, mas experiências 
completas aos consumidores. Saiba mais em: (www.eatopia.com.br).

C - Ciência e Tecnologia
O British Council, organização internacional do Reino Unido para rela-
ções culturais e oportunidades educacionais, vai selecionar 30 projetos 
que promovem a participação das estudantes do ensino fundamental 
e médio nas carreiras científicas e tecnológicas no Brasil. Cada projeto 
escolhido poderá receber aporte financeiro de até R$ 15 mil e apoio 
técnico para o seu desenvolvimento. A iniciativa do órgão britânico faz 
parte do Programa Mulheres na Ciência. O programa foi criado para 
incentivar o interesse, a participação e a formação de garotas para 
carreiras em áreas científicas e tecnológicas. As inscrições dos projetos 
estão disponíveis no site (https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-
na-ciencia/garotas-stem/chamada).

G - Patrimônio de Devedores
A Leme Inteligência Forense é especializada em localizar no exterior 
patrimônio de pessoas físicas e jurídicas que devem a brasileiros. 
Entre 2018 e o primeiro semestre de 2021, identificou R$ 8,1 bilhões 
de patrimônio de devedores, no Brasil e em outras regiões do mundo. 
O trabalho envolve soluções em tecnologias da informação – como 
automação e inteligência artificial – e uma metodologia específica, para 
análise dos resultados e encaminhamento das providências (inclusive 
judiciais) cabíveis. Quando constatam-se indicativos de patrimônio 
offshore, o grau de complexidade aumenta. Paraísos fiscais são o en-
dereço preferido das offshores (isto é, aplicações em país diferente 
daquele onde reside o beneficiário). Outras informações: (https://
lemeforense.com.br/).

H - Transporte Rodoviário
Com a chegada do fim do ano, avanço da vacinação e a alta de preços no 
setor aéreo, o turismo rodoviário tem atraído cada vez mais consumidores. 
Esse fenômeno tem levado a Buser a bater recorde de viajantes mês a 
mês. Maior plataforma de intermediação de viagens de ônibus do país, 
a startup transportou 700 mil viajantes em novembro, a melhor marca 
mensal desde 2017 - no mês anterior, foram 600 mil. A expectativa para os 
próximos meses também aponta para esse movimento: a startup projeta 
crescer 40% em dezembro, prevendo embarcar 2 milhões de pessoas 
entre dezembro e janeiro, saindo e partindo para as mais de 600 cidades 
onde a Buser opera. Para mais informações, acesse: (www.buser.com.br).

I - Mercado Odontológico
O Rio de Janeiro vai receber o mais completo evento de Inovação e 
Tecnologia já realizado na América Latina. O Rio Innovation Week, que 
acontece entre os dias 13 e 16 de janeiro, no Jockey Club, espera receber 
40 mil pessoas em quatro dias e terá mais de 500 palestrantes, 1.000 
startups e 190 expositores. Um dos espaços do evento será o Health 
Tech, que apresentará as novidades do mercado de saúde, unindo a 
área científica com soluções tecnológicas, como uma impressora que 
imprime dentadura na hora. O espaço vai aprofundar o tema Saúde 5.0, 
conceito que vem sendo utilizado para descrever as intensas mudanças 
no setor devido à implantação da tecnologia. Mais informações: (https://
rioinnovationweek.com.br/).

J - Desenvolvedores Júnior
Estão abertas as inscrições para o projeto Go!Dev, realizado pela 
idwall - referência de mercado em soluções integradas e inteligentes 
de onboarding digital - em parceria com a Gama Academy, escola espe-
cializada na formação de profissionais para o mercado digital. Gratuito 
e 100% online, o curso será realizado de 21 de fevereiro a 1 de abril, 
com uma carga horária de 166 horas, e pessoas de qualquer lugar do 
Brasil podem se inscrever. Ao todo, 45 pessoas serão selecionadas 
para receber treinamento gratuito em linguagem IOS. Os candidatos 
que se destacarem receberão propostas para fazer parte do time da 
idwall. Inscrições: (https://godev-idwall.corporate.gama.academy/).

A operadora de teleco-
municações TIM, que 
foi uma das arrema-

tantes do leilão, informou 
que já está em processo de 
execução do chamado 5G 
Full - o que usa as bandas 
específicas dedicadas ao 
funcionamento pleno da 
tecnologia - nessas cidades.

Isso acontece porque os 
termos de implantação da 
tecnologia preveem que as 
operadoras poderão iniciar 
o uso das frequências de 
imediato, contanto que res-
peitem o prazo de cobertura 
para todas as capitais até ju-
lho de 2022. O ministro citou 
Franca, Uberaba e Uberlân-
dia como exemplos de outras 
localidades que já iniciaram 
os protocolos necessários 
para o 5G. Natal também terá 
uma antecipação na oferta 
da nova tecnologia. 

“O 4G foi um avanço muito 
grande. Nós tivemos várias 

O ministro das Comunicações, Fabio Farias, destacou a liderança 
brasileira na implementação do padrão 5G na América Latina.

No trimestre encerrado em outubro, comparado com os três 
meses anteriores, a queda foi de 0,94%.

Empresas de telecomunicações 
iniciam implantação do 5G no Brasil
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, informou que Natal, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte devem receber a infraestrutura necessária para a tecnologia do 5G em breve
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a tipo de internet. “Temos 
hoje, no Brasil, 39 milhões 
de pessoas sem internet. 
Sem celular. Elas não sabem 
o que é um sinal de internet, 
o que trabalhar em home 
office, o que é estudar a dis-
tância ou visitar um parente 
via FaceTime. Temos hoje 
um desafio que é primeiro 
conectar essas pessoas”.

Sobre o acesso à internet 
em estradas e rodovias fede-
rais, Fábio Faria relembrou 
que a cobertura integral do 
4G no modal rodoviário é 
uma das exigências contidas 
nos termos do leilão do 5G. 
“As estradas precisam da 
internet para o escoamento 
da produção, para que o 
caminhoneiro ou motorista 
possa estudar, baixar conte-
údos, receber informações 
sobre assaltos, sequestros, 
enfim. Vamos ter um Brasil 
totalmente conectado”, 
complementou (ABr).

aplicações, como FaceTime, 
WhatsApp, Uber. Depois do 
5G, outras novas virão. Va-
mos ter, por exemplo, todo 
o agronegócio conectado. 
Teremos cirurgias a distân-
cia; na educação, as crianças 
terão 5G - poderão estudar 
usando realidade aumentada 
e terão um conhecimento 

muito avançado”, explicou 
o ministro, ao destacar a 
liderança brasileira na im-
plementação do padrão 5G 
na América Latina.

Fábio Faria explicou que 
uma das principais caracte-
rísticas do leilão é a inclusão 
de pessoas que, até então, 
não tinham acesso a nenhum 

Atividade econômica caiu 0,40% em 
outubro, diz Banco Central

A atividade econômica brasileira teve variação ne-
gativa em outubro, de acordo com dados divulgados 
ontem (15) pelo Banco Central (BC). O Índice de 
Atividade Econômica (IBC-Br) apresentou queda 
de 0,40% em outubro em relação ao mês anterior, 
considerando os dados dessazonalizados (ajustados 
para o período). O índice chegou a 136,87 pontos. Na 
comparação com outubro de 2020, houve redução de 
1,48% (sem ajuste para o período, já que a comparação 
é entre meses iguais). 

No trimestre encerrado em outubro, comparado 
com os três meses anteriores, a queda foi de 0,94%. 
Na comparação com o período de agosto a outubro do 
ano passado, IBC-Br teve crescimento de 1,06%. No 
acumulado do ano, foi registrada alta de 4,99%. E em 
12 meses encerrados em outubro, o indicador também 
ficou positivo, em 4,19%. O índice é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade econômica brasileira 
e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de 
juros, a Selic, definida atualmente em 9,25% ao ano. 

O IBC-Br incorpora informações sobre o nível de 
atividade dos três setores da economia: a indústria, 
o comércio e os serviços e a agropecuária, além do 
volume de impostos. Entretanto, o indicador de ativi-
dade oficial é o PIB, calculado pelo IBGE. No terceiro 
trimestre, o PIB recuou 0,1%. Na comparação com o 
terceiro trimestre de 2020, o indicador registrou uma 
alta de 4% e, em 12 meses, acumulou alta de 3,9%.

A última estimativa do Ministério da Economia para 
o PIB, divulgada no mês passado, é de crescimento de 
5,1% em 2021. Já a projeção do mercado financeiro 
para o crescimento da economia deste ano está em 
4,65%. Em 2020, em meio à pandemia, o PIB do Bra-
sil caiu 4,1%, totalizando R$ 7,4 trilhões. Foi a maior 
queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996 e que 
interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 
2017 a 2019, quando o indicador acumulou alta de 
4,6% (ABr).
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QRCode: a união do 
‘OFF’ com o ‘ON’ 

Ao mesmo tempo 
que a pandemia 
nos isolou, ela 
também acelerou 
outras formas de 
nos mantermos 
conectados com o 
mundo

Nos estabelecemos 
como indivíduos 
multiplataformas, 

buscando nas interações 
a distância comodidade 
e bem-estar em nosso 
cotidiano. Para tanto, dis-
pomos de tecnologia. E, 
nesse aspecto, vale lembrar 
que alguns recursos se 
renovam de acordo com 
as necessidades do meio. 
Redescobertas sobre a uti-
lidade de certas invenções, 
aliás, não são novidade es-
pecialmente na sociedade 
pós-industrial. 

Nessa categoria de revi-
são de finalidade, podemos 
citar dois bons exemplos. 

Um deles é o do refrige-
rante de cola que surgiu ini-
cialmente como um xarope 
revigorante para o sistema 
nervoso, isso ainda nos fins 
do século 19. O outro é o 
AAS (ácido acetilsalicíli-
co), centenário remédio 
contra febre e dor que se 
notabilizou também como 
um importante auxiliar 
na prevenção de infartos 
e AVCs. 

Quando, em meados dos 
anos 1990, uma empresa 
do Grupo Toyota criou no 
Japão a primeira linhagem 
do QR Code, possivelmente 
não imaginava que, quase 
30 anos depois, esse qua-
dradinho que é, na verda-
de, um código de barras 
bidimensional mudaria a 
dinâmica da relação entre 
marketing, publicidade e 
televisão. 

Sua primeira função foi 
a de classificar peças de 
carros. Atualmente, as apli-
cações do QR Code são bem 
mais diversificadas, e isso 
muito graças à populariza-
ção dos smartphones. Afi-
nal, eles têm um papel pre-
ponderante na sequência 
de conexões que levam, por 
exemplo, um telespectador 
até o site ou à loja virtual 
de determinada marca. Ao 
apontar o celular para um 
QR Code na tela da TV, a 
pessoa é conduzida para 
um endereço na internet, 

configurando o cruzamento 
entre a publicidade offline 
e a online. 

Essa integração entre 
diferentes mídias também 
possibilita a mensuração do 
tráfego das campanhas em 
televisão que não possuem 
conexão com a internet. O 
engajamento dos consumi-
dores através da telinha faz 
todo o sentido em um con-
texto de quarentena em que 
o consumo da TV aberta e 
da paga, bem como o dos 
aplicativos de streaming de 
vídeo, cresceu mais de 20%, 
segundo pesquisa realizada 
pela Kantar IBOPE Media.

Lembremos ainda que a 
TV aberta e a por assinatura 
abocanharam em 2020 o 
equivalente a 57,8% de 
todo o investimento em 
publicidade no Brasil, de 
acordo com o Cenp (Con-
selho Executivo das Nor-
mas-Padrão), que reúne 
os principais anunciantes, 
veículos de comunicação 
e agências de propaganda 
do país. Nesse período, vale 
citar o case do Big Brother 
Brasil 2020. 

Na ocasião, a interligação 
entre diferentes platafor-
mas e meios para a mesma 
mensagem potencializou os 
resultados obtidos pelos pa-
trocinadores do programa. 

Eles detectaram um vo-
lumoso aumento de tráfego 
em seus sites e lojas online 
graças ao recurso do QR 
Code que, ao ser escaneado 
na tela pelo smartphone, 
levava a ofertas nos en-
dereços eletrônicos dos 
anunciantes. 

Tal estratégia de cross-
media tende a permanecer 
no pós-pandemia. Isso 
porque ela se encaixa per-
feitamente em nosso per-
fil multidirecionado, que 
busca ampliar os pontos 
de contato e convergência 
mesmo quando está na 
companhia apenas dos 
gadgets ou das extensões 
eletrônicas de presença no 
mundo. 

O QR Code, então, se tor-
na mais um importante ins-
trumento de ampliação de 
intersecções, em que cada 
um pode estar conectado 
mesmo estando em seu 
quadrado. E, a partir dele, 
a publicidade ganha outras 
formas - e novas medidas. 

(*) - É Managing Director 
da Gamned Brasil 

(https://pt.gamned.com/).

Fabio Almeida (*)
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A geração com 60 anos 
ou mais movimenta 
as estatísticas re-

lacionadas a emprego e, 
consequentemente, à eco-
nomia, atuando em áreas 
que surpreendem, incluindo 
forte presença no empreen-
dedorismo, de acordo com 
a Bluefields, aceleradora de 
startups.

Segundo dados do IBGE, 
a expectativa de vida do 
brasileiro subiu dois me-
ses e 26 dias em 2020, 
passando de 76,6 anos em 
2019 para 76,8 anos. Com 
isso, é possível relacionar 
o aumento da expectativa 
de vida ao crescimento da 
inserção dessas pessoas no 
mercado de trabalho. Um 
mapeamento do Sebrae 
aponta que mais de 650 
mil idosos atuam como 
empreendedores e cerca 
de 3,1% das pessoas que 
empreendem no Brasil têm 
mais de 60 anos. 

“As pessoas estão enve-
lhecendo melhor e se apo-
sentando mais tarde tam-
bém e, consequentemente, 

Arthur Lavieri (*) 

Em tempos de aplicativos para comer, para se deslocar 
e até para buscar uma acomodação, fica mais do que evi-
dente a importância dos serviços para fazer girar a roda 
da economia. Os mais enfáticos e revolucionários tendem 
a dizer que a era do produto acabou, que vivemos tempos 
em que nada parece ser muito perene. Eu prefiro acredi-
tar na coexistência de produtos e serviços. E de grandes 
mercados para ambos. 

Mas não dá para ignorar a força que o serviço tem no 
setor de armazenagem e galpões. A necessidade de in-
fraestrutura ganhou nome, sigla e conceito rapidamente 
difundido: o WaaS (Warehouse as a Service) cresce à 
medida que clientes e empresas demandam por espaço 
para armazenamento e pacote integrado para manutenção 
desse serviço. 

Quem criou o termo não imaginava, mas a Tópico já 
coloca esse direcionamento em prática no mundo da in-
fraestrutura flexível há mais de 40 anos, sempre seguindo 
em constante evolução. Exatamente como o conceito do 
WaaS propõe, os galpões modulares podem ser adquiridos 
ou locados, montados e desmontados em qualquer lugar, 
sofrer qualquer tipo de alteração de layout de acordo com 
as demandas do cliente e, ainda, oferecer acessorização 
completa a qualquer momento. 

O que antes era associado à alvenaria, hoje, é um serviço 
que pode ser rapidamente colocado em operação com 
estruturas cobertas por lona ou chapas de zinco. Depois 
que um projeto - ou um serviço - é encerrado, aquela 
estrutura pode receber outro ou até mesmo ser alterada 
e ampliada para novas demandas. 

Para ajudar nesse trabalho, nos antecipamos às tendên-
cias de mercado e passamos a fazer a gestão do serviço 
com a agilidade dos aplicativos. Exemplo disso foi o 
desenvolvimento de um app exclusivo para que nossos 

Não dá para ignorar a força que o serviço tem no setor de 
armazenagem e galpões.

Com a inflação em alta e a prevenção 
a lugares públicos lotados, há um novo 
perfil de consumidor que irá antecipar as 
compras da ceia de Natal. A conclusão é 
da GS Ciência do Consumo, empresa de 
inteligência, que analisou 25 milhões de 
transações da data natalina nos últimos 
dois anos. Segundo a pesquisa, houve uma 
redução de 10% de faturamento de com-
pras no varejo nos dias que antecederam 
a data de 25 de dezembro. 

“Isso mostra que o brasileiro está apren-
dendo a não deixar as compras para última 
hora em busca de ofertas. Além disso, 
ele quer mais segurança e evitar super-
mercados muito cheios”, explica Thiago 
Simonato, CEO da GS Ciência do Consu-
mo. Os dados analisados correspondem 
às transações durante a véspera de Natal 
de 2020, em comparação com o mesmo 
período em 2019. 

A decisão de antecipar as compras da 
ceia natalina é uma das quatro tendências 
apontadas pela pesquisa, com perspec-
tivas positivas para as festas de fim ano 
que devem contar com mais encontros 
presenciais e reuniões familiares, devido 
ao avanço da vacinação e redução dos 
casos da Covid-19. 

“Embora haja o efeito da inflação impac-
tando no aumento dos preços de produtos 
básicos de consumo, como carnes, café, 
arroz, feijão, óleo, entre outros, o retorno 

das celebrações e encontros típicos da data 
apontam para um crescimento positivo das 
vendas”, ressalta Simonato. Confira quatro 
principais tendências que o varejista deve 
ficar atento:

1. - Prolongue o tempo de ofertas 
da cesta de Natal - Foi-se o tempo que 
o brasileiro deixava as compras da ceia 
para última hora. A uma semana do Na-
tal, o varejista deve já apresentar ofertas 
atrativas dos produtos que compõem a 
cesta típica, com destaque para: bebidas, 
carnes e ingredientes de preparo (batata 
palha, farofa, azeitona, leite condensado, 
creme de leite, palmito, maionese). As 
três categorias representaram 50% do fa-
turamento tanto no Natal do ano passado 
como em 2019. 

2. - Reforce o estoque de descartá-
veis - No Natal do ano passado, o uso de 
guardanapos, pratos e copos descartáveis 
foi reduzido, em razão do menor número 
de pessoas em encontros familiares e 
festas. A previsão do estudo é de que a 
categoria volte aos patamares de vendas 
anteriores à pandemia, com faturamento 
de 19% (2019). 

“Essa categoria está ligada aos en-
contros com mais pessoas, pois traz 
praticidade no servir. Com o maior nú-
mero de pessoas vacinadas, as famílias 
se sentirão mais à vontade para fazer 
reuniões maiores e a compra de descar-

táveis deve aumentar”, avalia Simonato. 
3. - Aposte em descontos para aves 

especiais - Com a alta da carne bovina, 
varejistas devem investir em descontos 
para aves típicas da ceia natalina. O ches-
ter e o peru devem contar com preços 
atrativos para se tornarem a preferência 
do consumidor. 

“Com base no ticket médio e quantidade 
de itens, levados pelo shopper, acredita-
mos que as aves especiais devem garantir 
um melhor faturamento do que outras 
proteínas durante este período”, pontua 
Simonato. 

4. - Foque na comunicação com os 
fidelizados - A pesquisa aponta ainda que 
clientes fidelizados apresentam mais que o 
dobro de ticket médio e maior quantidade 
de itens no carrinho na compra da cesta de 
Natal. “Analisando a quinzena e os dias de 
véspera da data natalina, a cesta especial 
representa +20% e +26%, respectivamen-
te, do faturamento total do período, tanto 
em 2019 quanto em 2020, validando sua 
importância para a data.

Segundo Simonato, os números evi-
denciam que as compras dos clientes 
fidelizados serão fundamentais para o alto 
faturamento natalino. “Invista na comuni-
cação eficiente, e se possível, personaliza-
da”, sugere. - Fonte e outras informações: 
(https://brasil.gs).

Como a geração 60+ impulsiona 
o empreendedorismo

A expectativa de vida do brasileiro aumenta a cada ano e o tempo dedicado ao trabalho também

como alimentação, vaidade 
e tecnologia estão surgindo 
entre pessoas dessa geração. 
“É um erro pensarmos que 
pessoas com 60 anos ou mais 
não busquem outros tipos 
de serviços além de saúde, 
por exemplo. Precisamos 
começar a enxergar essa 
parcela da sociedade como 
pessoas inovadoras e que 
podem estar presentes em 
qualquer tipo de negócio, 
inclusive startups”, avalia 
Humaitá. 

Além das opções de 
negócios que a geração 
60+ já atua, as startups 
do meio biodigital podem 
ser ótimas alternativas. 
As startups biodigitais 
são o conjunto de empre-
sas que atuam no setor 
da alimentação, saúde e 
agronegócio. “As startups 
biodigitais estão crescendo 
bastante no país e seria in-
teressante vermos cada vez 
mais seniores nessas áreas 
específicas da economia 
brasileira”, finaliza Paulo. - 
Fonte e mais informações: 
(www.bluefieldsdev.com).

Mais de 650 mil idosos atuam como empreendedores e cerca de 
3,1% das pessoas que empreendem no Brasil têm mais de 60 anos.
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usufruindo das inovações. É 
importante que as empresas 
pensem nessas pessoas, mas 
mais importante ainda são 
essas pessoas se envolverem 
na sociedade desenvolvendo 
empreendimentos”, afirma 
Paulo Humaitá, CEO da 
Bluefields.  

Além de estar por trás 
de empresas, o poder de 
compra dos seniores deve 
superar os R$30 trilhões 
no mundo,  de acordo 
com a pesquisa Consumer 

Generations. O envelheci-
mento tem impulsionado 
a chamada “economia 
prateada” que movimenta, 
globalmente, cerca de R$ 
26,70 trilhões anuais. Com 
a ampliação dos seniores 
no mercado de trabalho, 
várias opções de negó-
cios surgem fugindo dos 
clichês. 

Muito além de saúde e se-
guros, a pesquisa “Tsunami 
Prateado” da Pipe.Social e 
Hype60+ mostra que setores 

WaaS: quando a prática antecede a 
criação do conceito

O
pl

a_
ca

nv
a

clientes tenham acesso rápido a informações e contatos, 
escolher combinações de acessórios necessários à opera-
ção, incluindo iluminação, distribuição de energia, sistemas 
de portas rápidas, geração de energia solar, câmeras de 
segurança e muito mais.

E por falar em WaaS e o atendimento às necessidades 
do usuário: hoje, centenas de clientes são atendidos pela 
Tópico e são mais de 1,5 milhão de m² em galpões sob 
contrato atualmente. Em dimensões práticas, uma área 
de mais de 370 campos de futebol conta com os serviços 
sob demanda que atendem diferentes tipos de negócios 
em setores econômicos estratégicos, do agronegócio a 
indústrias. 

E se 2022 é um ano de novos começos com tantos 
aprendizados trazidos pela pandemia, posso dizer que 
ainda vem muito mais por aí.

(*) - Engenheiro eletricista pós em administração industrial pela USP, 
com MBA pela Fundação Dom Cabral e post-MBA pela Kellogg Business 

School, é CEO da Tópico. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) publicou, ontem 
(15), no Diário Oficial 
da União, o edital para 
seleção de recenseado-
res e agentes censitários 
do Censo Demográfico 
2022. Serão 206.891 vagas 
temporárias para todo o 
país. Antes deste edital, o 
IBGE já tinha aberto dois 
processos seletivos, que 
foram cancelados, devido 
a adiamentos do censo. 

Das vagas, 183.021 serão 
para recenseador, 18.420 
para agente censitário su-
pervisor e 5.450 para agen-
te censitário municipal. As 
inscrições terminam no 
próximo dia 29, e devem 
ser feitas pelo site (ht-
tps://conhecimento.fgv.
br/concursos/ibgepss21) 
da FGV Conhecimento, 
onde também poderão ser 
encontradas informações 

sobre as provas.
Os recenseadores, que 

são os responsáveis pela 
aplicação do questionário do 
Censo nos domicílios, terão 
salário variável de acordo 
com a produção. A carga 
horária semanal recomen-
dável é de 25 horas. A taxa 
de inscrição custa R$ 57,50.

Os agentes censitários su-
pervisores supervisionam o 
trabalho dos recenseadores. 
Eles têm a carga horária se-
manal de 40 horas e salário 
de R$ 1.700.

Já os agentes censitá-
rios municipais têm, entre 
suas atribuições, garantir 
a cobertura de sua área 
territorial, o cumprimento 
dos prazos e a qualidade das 
informações coletadas. A 
carga horária é de 40 horas 
e o salário, de R$ 2.100. O 
valor da taxa de inscrição 
para ambos os cargos é de 
R$ 60,50 (ABr).

Seleção de 
trabalhadores para 

o Censo

Natal: tendências que o varejista deve adotar 
para vender mais
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MEZ T1 TRANSMISSORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.300.575.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 29 de novembro de 2021, às 09:00hs na sede da Mez T1 Transmissora e Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-100. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, conforme faculdade prevista no §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da presença da 
acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, a saber MEZ Energia e Participações Ltda. (“Acionista”). 3. Mesa: Presidente: Mauricio 
Ernesto Grandjean Zarzur; Secretário: Kelly Christine dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a criação de novas Ações Preferenciais da Companhia, 
resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, às quais serão atribuídas as seguintes características: (a) direito de participar dos dividendos declarados e distribuí-
dos pela Companhia com prioridade no recebimento de dividendos semestrais fixos, prioritários, cumulativos e obrigatórios; (b) não terão direito de voto, exceto 
na hipótese de a Companhia deixar de pagar os dividendos a que as Ações Preferenciais fazem jus, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o 
disposto no artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nas matérias em que a Lei das 
Sociedades por Ações expressamente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais e nas hipóteses previstas em acordo de acionis-
tas; (c) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, terão prioridade, em relação às Ações Ordinárias ou outras espécies ou classes de ações, existentes 
ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital social acrescido de prêmio, conforme definido em acordo 
de acionistas; e (d) serão subdivididas em Ações Preferenciais classe “A” a classe “X”, exclusivamente em decorrência da sua respectiva data de resgate e não 
possuirão qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de Ações Preferenciais, as quais permanecerão, a todo o tempo, em condição de 
igualdade (pari passu) entre si; (ii) a alteração dos Capítulos II, III e VI do estatuto social da Companhia de modo a refletir a deliberação do item (i) acima, caso 
aprovada; (iii) a reformulação do Capítulo VII do estatuto social da Companhia, sobre resolução de disputas; (iv) a inclusão da previsão constante do Artigo 
43 do estatuto social no sentido de que em caso de conflito entre o estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as 
disposições do acordo de acionistas; e (v) a consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: A Acionista, sem ressalvas ou emendas, aprovou 
integralmente as seguintes deliberações: (i) Aprovar a criação das Ações Preferenciais da Companhia, resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, às quais são 
atribuídas as seguintes características: (a) direito de participar dos dividendos declarados e distribuídos pela Companhia com prioridade no recebimento de 
dividendos semestrais fixos, prioritários, cumulativos e obrigatórios; (b) sem direito de voto, exceto na hipótese da Companhia deixar de pagar os dividendos a 
que as Ações Preferenciais fazem jus, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o disposto no artigo 111, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações e 
nas matérias em que a Lei das Sociedades por Ações expressamente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais e nas hipóteses 
previstas em acordo de acionistas; (c) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, terão prioridade, em relação às Ações Ordinárias ou outras espécies 
ou classes de ações, existentes ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital social, acrescido de prêmio, 
conforme definido em acordo de acionistas; e (d) subdivididas em Ações Preferenciais classe “A” a classe “X”, exclusivamente em decorrência da sua respectiva 
data de resgate e não possuirão qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de Ações Preferenciais, as quais permanecerão, a todo o 
tempo, em condição de igualdade (pari passu) entre si; (ii) Em razão das deliberações ora aprovadas no item (i) acima, os Capítulos II, III e VI do estatuto social 
da Companhia são reformulados e passam a vigorar na forma constante do estatuto social consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; 
(iii) a reformulação do Capítulo VII do estatuto social da Companhia, sobre resolução de disputas, que passa a vigorar na forma constante do estatuto social 
consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; (iv) a inclusão da previsão constante do Artigo 43 do estatuto social no sentido de que em 
caso de conflito entre o estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerão as disposições do acordo de acionistas, conforme 
disposto no estatuto social consolidado da Companhia constante do Anexo I à presente ata; e (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a 
vigorar na forma constante do Anexo I à presente Ata. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas representando o quórum neces-
sário para as deliberações tomadas. São Paulo, 29 de novembro de 2021. Mesa: Mauricio Ernesto Grandjean Zarzur - Presidente, Kelly Christine dos 
Santos - Secretário. Acionista: MEZ Energia e Participações Ltda. - Por: Mauricio Ernesto Grandjean Zarzur.  JUCESP nº 585.101/21-8 em 08/12/2021.
ANEXO I - Estatuto Social da MEZ T1 Transmissora e Participações S.A. - CNPJ/ME 42.579.834/0001-43 - NIRE 35.237.413.531 - Capítulo I - Nome 
Empresarial, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1. A Mez T1 Transmissora e Participações S.A. é uma sociedade por ações que se rege por 
este Estatuto Social, pela legislação aplicável e por acordos de acionistas que estejam eventualmente depositados em sua sede. Artigo 2. A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Ibirapuera, S/N, Anexo 1761, conjunto 151 (parte), 15º andar, Indianópolis, CEP 04029-
100, podendo, por decisão da Assembleia Geral, criar e encerrar filiais ou escritórios em qualquer local no país. Artigo 3. A Sociedade tem por objeto social a 
participação em outras sociedades como sócia, acionista que tenham como objeto social exclusivamente a participação em projetos e empreendimentos na área 
de energia elétrica. Artigo 4. A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5. O capital social da Companhia é 
de R$ 44.010.944,00 (quarenta e quatro milhões e dez mil e novecentos e quarenta e quatro reais), dividido em 44.010.944 (quarenta e quatro milhões e 
dez mil e novecentos e quarenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional. 
Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá emitir ações preferenciais resgatáveis, escriturais e sem valor nominal, classe “A” a classe “X”, exclusivamente em 
decorrência da sua respectiva data de resgate, sem possuir qualquer prioridade ou vantagem adicional entre as diferentes classes de ações preferenciais 
(“Ações Preferenciais”). Parágrafo Segundo. Cada ação ordinária representativa do capital social da Companhia conferirá ao seu titular o direito a um 
voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. Parágrafo Terceiro. As Ações Preferenciais não conferirão a seus titulares direito a voto nas deli-
berações da Assembleia Geral da Companhia, exceto (a) na hipótese da Companhia deixar de pagar os dividendos a que as Ações Preferenciais fazem jus, nos 
termos da Política de Dividendos prevista em acordo de acionistas, por 3 (três) exercícios sociais consecutivos, observado o disposto no artigo 111, § 1º, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nas matérias em que a Lei das Sociedades por Ações expres-
samente determinar a necessidade de aprovação de titulares de Ações Preferenciais; e (b) conforme previsto em acordo de acionistas. Parágrafo Quarto. As 
Ações Preferenciais emitidas pela Companhia asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens: a) participação dos dividendos semestrais fixos, cumulativos 
e obrigatórios, calculados conforme previsto no Artigo 6 abaixo, declarados e distribuídos pela Companhia com prioridade no seu recebimento em relação ao 
pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições, bonificações, pagamentos ou proventos a que possam fazer jus as demais 
ações de emissão da Companhia (“Dividendos Prioritários”); e b) em caso de liquidação ou dissolução da Companhia, prioridade, em relação às ações or-
dinárias ou outras espécies ou classes de ações, existentes ou que venham a existir no futuro, no reembolso de capital na proporção da participação no capital 
social, acrescido de prêmio, conforme definido em acordo de acionistas. Parágrafo Quinto. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Parágrafo 
Sexto. A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, 
administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da 
Companhia. Artigo 6. Os Dividendos Prioritários devidos em cada data de distribuição dos dividendos, conforme definido em acordo de acionistas (“Data de 
Distribuição de Dividendos”), serão fixos e calculados com base em taxa de retorno equivalente a 100% (cento por cento) das taxas médias diárias dos DI 
- Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra group”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas 
e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores (http://www.b3.com.br), ou qualquer ín-
dice que venha a substitui-lo no futuro (“Taxa DI”), acrescido de 1,03% (um inteiro e três centésimos por cento) ao ano. Parágrafo Primeiro. Os Dividendos 
Prioritários serão calculados de forma pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, sobre o Valor do Investimento Ajustado, conforme definido em acordo de 
acionistas, desde a data de subscrição e integralização das Ações Preferenciais (inclusive) até a primeira Data de Distribuição dos Dividendos (exclusive), para o 
primeiro período, e desde a Data de Distribuição dos Dividendos imediatamente anterior (inclusive) até a próxima Data de Distribuição dos Dividendos (exclusi-
ve), para os anos subsequentes, sendo que: a) caso os Dividendos Prioritários não sejam pagos em sua respectiva Data de Distribuição dos Dividendos, sobre o 
valor devido e não pago passará a incidir o Step Up, calculado conforme os parágrafos terceiro e quarto abaixo, devendo ser pagos na Data de Distribuição dos 
Dividendos imediatamente seguinte; e b) em caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI, será utilizada na apuração dos Dividendos Prioritários a última 
Taxa DI disponível naquela data, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras quando da divulgação posterior da Taxa DI aplicável. Na ausência de 
apuração ou divulgação da Taxa DI por prazo superior a 10 (dez) Dias Úteis contados da data esperada para apuração ou divulgação (“Período de Ausência 
de Taxa DI”) ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial da Taxa DI, a administração da Companhia 
deverá convocar uma Assembleia Geral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do último dia do Período de Ausência da Taxa DI, na forma e nos prazos 
estipulados neste estatuto social, para que os acionistas detentores de ações ordinárias e os acionistas detentores de Ações Preferenciais definam, de comum 
acordo, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado para o cálculo dos Dividendos Prioritários (“Taxa Substitutiva”), sendo aplicada, 
até a deliberação da Taxa Substitutiva, o mesmo percentual da última Taxa DI divulgada oficialmente. O novo parâmetro deverá levar em consideração as taxas 
praticadas no mercado interbancário, com as mesmas características da Taxa DI. Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da referida Assembleia 
Geral, esta não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir da data de sua validade, voltará a ser utilizada para o cálculo dos Dividendos Prioritários. Parágrafo 
Segundo. Na hipótese de a Companhia deixar de distribuir os Dividendos Prioritários em qualquer semestre, o montante dos Dividendos Prioritários referentes 
ao período em questão será acumulado com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de Ações Preferenciais no semestre seguinte, e assim sucessiva-
mente, conforme estabelecido no artigo 203 da Lei das Sociedades por Ações, até seu efetivo pagamento (“Dividendos Prioritários Acumulados”). Pará-
grafo Terceiro. Neste caso, o valor dos Dividendos Prioritários Acumulados não pagos passarão a ser remunerados por taxa equivalente à variação pro rata 
temporis de 100% (cento por cento) da Taxa DI, acrescida de 2,06% (dois inteiros e seis centésimos por cento) (“Step Up”), calculado desde a data em que 
os Dividendos Prioritários deveriam ter sido pagos até a data do seu efetivo pagamento pela Companhia, sendo certo que a Companhia ficará obrigada a pagar 
os Dividendos Prioritários Acumulados na data de distribuição imediatamente seguinte, juntamente com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de 
Ações Preferenciais referentes ao período em questão. Parágrafo Quarto. Os valores pagos pela Companhia aos titulares de Ações Preferenciais a título de 
distribuição de juros sobre capital próprio ou de distribuição de Dividendos Prioritários deverá ser acrescido a determinados pagamentos devidos pela Compa-
nhia aos titulares de Ações Preferenciais para compensar a incidência, direta ou indireta, de tributos em tais pagamentos, de forma que os titulares de Ações 
Preferenciais recebam o mesmo valor líquido de tributos que lhe seria devido caso tais tributos não incidissem sobre tais pagamentos (“Gross Up”), quando 
aplicável, inclusive caso a distribuição ocorra à conta de reserva de capital se não houver saldo na conta de lucros do exercício ou saldo em reserva de lucros. 
Parágrafo Quinto. A primeira Data de Distribuição de Dividendos após a emissão de Ações Preferenciais será 30 de abril de 2022. Artigo 7. Os titulares de 
Ações Preferenciais poderão exigir o resgate total das Ações Preferenciais por eles detidas nas hipóteses previstas em acordo de acionistas. Artigo 8. A Com-
panhia poderá resgatar antecipadamente todas (e não menos que todas) as Ações Preferenciais detidas pelos titulares de Ações Preferenciais nas hipóteses 
previstas em acordo de acionistas. Artigo 9. A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes de acordo de 
acionistas eventualmente arquivados em sua sede. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 10. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 
4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim 
o exigirem. Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer acionista, representante ou procurador destes, ou administrador da Compa-
nhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que poderá ser ou não acionista da 
Companhia. Artigo 12. A convocação para a Assembleia Geral deverá ser feita por qualquer membro da Diretoria. Artigo 13. A Assembleia Geral se instalará, 
em primeira convocação, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, e, em segunda convocação, com acionis-
tas representando metade mais uma das ações com direito a voto. Parágrafo Único. O presidente de qualquer Assembleia Geral não deverá computar qual-
quer voto proferido com infração das disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, de acordo com o disposto no artigo 118, parágra-
fo 8º, da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 14. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos presentes, observadas as dis-
posições estatutárias e legais sobre a matéria, bem como o disposto em acordo de acionistas e no parágrafo primeiro abaixo. Artigo 15. Dependerá de prévia 
aprovação dos titulares de Ações Preferenciais a prática dos atos indicados abaixo, sendo vedada e nula de pleno direito a aprovação, contratação ou prática, 
direta ou indireta, de quaisquer dessas matérias pela Companhia, por suas subsidiárias ou por qualquer de seus respectivos administradores sem a prévia e 
expressa aprovação dos titulares de Ações Preferenciais: (i) venda, alienação ou qualquer forma de transferência (inclusive a título gratuito e exceto pela criação 
de ônus involuntários), a qualquer tempo, de bens, ativos e direitos da Companhia ou de suas subsidiárias que estejam vinculados ao cumprimento de contratos 
de concessão, seja direta ou indiretamente; (ii) venda, alienação ou qualquer forma de transferência (inclusive a título gratuito e exceto pela criação de ônus 
involuntários), a qualquer tempo, de participações societárias, seja direta ou indiretamente; (iii) aquisição, a qualquer tempo, de bens, ativos e direitos pela 
Companhia ou por suas subsidiárias, seja direta ou indiretamente, que não estejam vinculados ao cumprimento de contratos de concessão; (iv) qualquer alteração 
estatutária da Companhia ou de suas subsidiárias que diga respeito ou possa afetar: (a) as preferências, vantagens, características e condições (incluindo direitos 
políticos) das Ações Preferenciais, ou criação de novas classes de ações preferenciais e/ou emissão de ações preferenciais de nova classe e/ou emissão de novas Ações 
Preferenciais, (b) a política de dividendos prevista neste estatuto social e em acordo de acionistas da Companhia; (c) o objeto social, (d) o tipo societário; (e) a 
proibição de emissão de partes beneficiárias; e (f) a capacidade legal de cumprir com suas obrigações previstas em acordo de acionistas; (v) emissão de valores 
mobiliários conversíveis ou não em quaisquer classes de ações (inclusive em Ações Preferenciais) ou que concedam aos seus titulares direito de subscrever ações de 
qualquer classe da Companhia ou de suas subsidiárias, exceto conforme previsto em acordo de acionistas; (vi) ingresso de qualquer novo acionista no quadro 
acionário da Companhia ou de suas subsidiárias por meio de aquisição de ações ou de emissão de novas ações da Companhia ou de suas subsidiárias ou qualquer 
reorganização societária; (vii) redução de capital (exceto para absorção de prejuízos), resgate ou amortização de ações da Companhia ou de suas subsidiárias, 
bem como qualquer forma de retorno ou transferência de recursos aos acionistas que não seja feita por meio da distribuição de dividendos, exceto pelos resga-
tes programados previstos neste estatuto e em acordo de acionistas; (viii) qualquer reestruturação societária envolvendo, de um lado, a Companhia ou suas 
subsidiárias, e, de outro lado, quaisquer terceiros, incluindo os casos de fusão, cisão, permuta de ações ou incorporação (incluindo incorporação de ações), 
sendo certo que, em nenhuma hipótese, poderá ser interposta qualquer pessoa entre a Companhia e suas subsidiárias sem a aprovação prévia dos titulares de 
Ações Preferenciais; (ix) transformação do tipo societário da Companhia ou de suas subsidiárias; (x) prestação, pela Companhia ou por suas subsidiárias, de 
fianças, avais, coobrigação ou quaisquer outras garantias (incluindo a renegociação ou a renovação de garantias já concedidas pela Companhia ou por suas 
subsidiárias), em relação a obrigações próprias ou de terceiros, incluindo a constituição de ônus sobre quaisquer bens ou direitos de propriedade da Companhia 
ou de suas subsidiárias, excetuadas as fianças, avais ou garantias prestadas pela Companhia ou por suas subsidiárias para a contratação de endividamento 
permitidos conforme previsto em acordo de acionistas da Companhia; (xi) qualquer destinação de parte do lucro líquido para eventual constituição ou incre-
mento (a) de reserva de contingências; e (b) de outras reservas ou retenções, exceto a reserva legal observado o limite exigido pela Lei das Sociedades por Ações, 

observado, ainda, o disposto no item (xiii) abaixo, desde que tal destinação afete a distribuição de Dividendos Prioritários e/ou o pagamento dos resgates pro-
gramados das Ações Preferenciais; (xii) utilização, pela Companhia ou por suas subsidiárias, da reserva de capital ou da reserva de lucros para outro fim que não 
o pagamento dos resgates das Ações Preferenciais ou para o pagamento dos Dividendos Prioritários (nesse último caso, o que somente poderá ocorrer na au-
sência de saldo na conta de lucros do exercício); (xiii) qualquer alteração na reserva de capital ou em quaisquer outras reservas da Companhia ou de suas 
subsidiárias, incluindo com relação à sua destinação, contabilização ou volumes, exceto se para pagamento dos resgates das Ações Preferenciais; (xiv) pedido 
pela Companhia ou por suas subsidiárias de autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação ou dissolução; (xv) contratação de endividamento pela 
Companhia ou por suas subsidiárias, bem como celebração de quaisquer instrumentos que originem quaisquer novas obrigações pecuniárias da Companhia ou 
de suas subsidiárias, exceto por endividamentos permitidos em acordo de acionista; (xvi) decisão de investimento em ativo permanente pela Companhia ou por 
suas subsidiárias, que não esteja atrelado aos contratos de concessão existentes nesta data, incluindo novos projetos de transmissão de energia elétrica, dire-
tamente pela Companhia ou indiretamente pelas suas subsidiárias, seja por meio de participação em leilões de transmissão de energia elétrica, de operações 
de aquisição de participações societárias ou de qualquer outra forma; (xvii) aprovação de quaisquer termos e condições aplicáveis ao resgate de Ações Prefe-
renciais que não estejam previamente estabelecidos neste estatuto social ou em acordo da Companhia ou de suas subsidiárias; e (xviii) celebração pela Com-
panhia ou por sias suas subsidiárias de acordos, contratos ou negócios com partes relacionadas da Companhia ou de suas subsidiárias, exceto por eventuais 
renegociações vinculadas para o cumprimento de contratos de concessão (i.e., novas soluções técnicas para melhoria e adequação do projeto de implantação 
do objeto de contrato de concessão), exceto conforme previsto em acordo de acionistas da Companhia. Artigo 16. Sem prejuízo da realização das convocações 
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com este estatuto social, a Companhia deverá informar o detentores de Ações Preferenciais, por meio 
de notificação escrita, sobre a realização de Assembleia Geral, de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia ou de suas subsidiárias, 
conforme o caso, para deliberar sobre qualquer das matérias elencadas no Artigo 15, acima, com pelo menos 15 (quinze) dias antes da data da realização da 
referida Assembleia Geral ou da data da realização da referida reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia, conforme o caso (“Noti-
ficação de AGE/Reunião”). O Investidor envidará esforços para responder a Notificação de AGE/Reunião em até 2 (dois) Dias Úteis antes da realização da 
Assembleia Geral, da reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria da Companhia, conforme o caso, manifestando sua aprovação ou não com relação 
à matéria em questão. Artigo 17. A ausência de manifestação dos detentores de Ações Preferenciais (ou resposta intempestiva) e/ou o não comparecimento 
dos detentores de Ações Preferenciais à Assembleia Geral, reunião do Conselho de Administração ou Diretoria da Companhia ou a ausência de resposta à No-
tificação de AGE/Reunião dentro do prazo previsto, resultarão na aprovação da matéria em questão, desde que a Assembleia tenha sido convocada nos termos 
do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a sua realização, tanto para a primeira 
quanto para a segunda convocação, neste último caso, se não tiver sido instalada em primeira convocação em razão do não comparecimento dos detentores de 
Ações Preferenciais. Capítulo IV - Administração: Artigo 18. A Companhia é administrada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 
19. A investidura nos cargos da administração far-se-á por termo lavrado no livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garan-
tia de gestão. Artigo 20. A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual dos administradores assim como a distribuição de referida verba individual-
mente entre os membros da administração. Artigo 21. A Diretoria será composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 05 (cinco) Diretores, acionistas ou 
não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Adminis-
trativo e os outros Diretores sem designação específica. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Parágra-
fo Único. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da vacância. Artigo 22. Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os 
atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. Artigo 23. Ob-
servadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, mediante a assinatura isolada do Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrati-
vo, os quais poderão praticar qualquer ato de forma individual e independente, sem a necessidade de qualquer aprovação prévia, ou aos procuradores por eles 
nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos. Parágrafo Primeiro. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por 02 (dois) 
Diretores, agindo em conjunto entre si, ou isoladamente pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 01 (um) ano. Parágrafo Segundo. Na ausência de determinação de pe-
ríodo de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. Artigo 24. São 
expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolve-
rem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, tais como conceder fianças, avais, ou qualquer outra forma de garantia, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da Companhia, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 25. A Direto-
ria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo constar da 
convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. 
As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas 
pela maioria dos votos dos membros presentes. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 26. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os 
poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas 
em lei. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, 
eleitos pela Assembleia Geral. Capítulo VI - Exercício Social e Lucros: Artigo 27. O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de de-
zembro de cada ano. Parágrafo Primeiro. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, com obser-
vância dos preceitos legais pertinentes e as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. A Companhia 
deverá levantar demonstrações financeiras semestralmente para fins de pagamento de dividendos intercalares consistentes nos Dividendos Prioritários, inclusive 
os acumulados, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, deste estatuto social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Parágrafo 
Segundo. A cada 6 (seis) de cada exercício, a Diretoria da Companhia apresentará à Assembleia Geral a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líqui-
do, com observância do disposto neste Estatuto Social, em acordo de acionistas e na Lei das Sociedades por Ações, observado o disposto no Artigo 28 abaixo. 
A administração da Companhia declarará dividendos intermediários, à conta de lucros apurados no balanço semestral e, observadas as disposições legais e 
regulamentares atinentes à matéria, à conta de lucros apurados em balanço relativo a período menor que o semestre, ou à conta de lucros acumulados ou re-
servas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Artigo 28. O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação: a. 5% (cinco por cento) para 
a constituição do fundo de reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social; b. pagamento do valor devido a título de 
Dividendos Prioritários, inclusive os acumulados, aos titulares de Ações Preferenciais, conforme apurado em Assembleia Geral, na forma do artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações, observado o disposto no Artigo 29 abaixo; e c. o saldo excedente, conforme destinação deliberada em Assembleia Geral, que poderá ser 
distribuído aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que quitados os pagamentos referentes aos resgates de Ações Preferenciais, 
quando devidos nos termos deste estatuto social e de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Artigo 29. A Companhia terá por política a 
declaração, distribuição e pagamento de dividendos, desde que haja lucro líquido apurado, reserva de lucro ou reserva de capital, observado o disposto na Lei 
das Sociedades por Ações, sendo certo que a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, no mínimo, o valor correspondente 
(i) aos Dividendos Prioritários, enquanto houver Ações Preferenciais em circulação; ou (ii) a 1% (um por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, caso a totalidade das Ações Preferenciais não estiverem em circulação, devendo ser observado o disposto em acordo de 
acionistas e nos parágrafos abaixo em relação ao pagamento dos Dividendos Prioritários devidos aos titulares de Ações Preferenciais. Parágrafo Primeiro. Os 
Dividendos Prioritários gozarão de prioridade em relação ao pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outras distribuições, bonificações, 
pagamentos ou proventos a que possam fazer jus as demais ações de emissão da Companhia. Parágrafo Segundo. Nos exercícios sociais em que o valor dos 
dividendos declarados for igual ou inferior ao montante obrigatório e prioritário dos Dividendos Prioritários a que fazem jus as Ações Preferenciais para o perío-
do em questão, as Ações Preferenciais farão jus à integralidade dos dividendos declarados em referido exercício, sendo que eventual valor remanescente devido 
a título de Dividendos Prioritários será acumulado com os Dividendos Prioritários devidos aos detentores de Ações Preferenciais no período seguinte, e assim 
sucessivamente, conforme estabelecido no artigo 203 da Lei das Sociedades por Ações, até seu efetivo pagamento, sendo certo que a Companhia ficará obri-
gada a pagar os Dividendos Prioritários acumulados na data de distribuição imediatamente seguinte, juntamente com os Dividendos Prioritários devidos aos 
detentores de Ações Preferenciais referentes ao período em questão. Parágrafo Terceiro. Nos exercícios sociais em que o valor dos dividendos declarados 
naquele exercício for superior ao montante prioritário dos Dividendos Prioritários (incluindo eventuais Dividendos Prioritários Acumulados) para aquele exercício, 
as Ações Preferenciais receberão os Dividendos Prioritários e as ações ordinárias de emissão da Companhia receberão o saldo remanescente do valor declarado após 
o pagamento dos Dividendos Prioritários, inclusive os acumulados, e o pagamento dos resgates, quando devidos. Artigo 30. A Companhia deverá manter uma 
reserva de capital mínima correspondente a R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais). Artigo 31. Por proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral, 
poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais 
importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. Artigo 32. Os dividendos não recebidos 
ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. 
Capítulo VII - Resolução de Disputas: Artigo 33. Lei aplicável. Este estatuto social será regido, integrado, interpretado e executado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, de modo que os árbitros decidirão com base nas leis brasileiras, sendo vedado o julgamento por equidade. Artigo 34. Acordo 
Amigável. Previamente à arbitragem, os acionistas e/ a Companhia envidarão seus melhores esforços para solucionar, com boa-fé e segundo seus interesses mú-
tuos, toda e qualquer controvérsia, litígio, disputas ou reclamação resultante, relativa ou conexa a este estatuto social, incluindo qualquer impugnação relativa à sua 
existência, validade, revisão, rescisão, cumprimento, violação ou exequibilidade (“Disputa”). Artigo 35. Arbitragem. Na hipótese de a Disputa não ser solucio-
nada de modo amigável, ela deverá ser exclusivamente resolvida em caráter final e definitivo por arbitragem vinculante, conforme disposto neste Capítulo. Artigo 
36. Regulamento. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”), nos termos de seu 
regulamento de arbitragem (“Regulamento da CCBC”) e da Lei Federal nº 9.307/96. Os acionistas e a Companhia concordam que, caso o Regulamento da CCBC 
contenha falhas, as disposições procedimentais da Lei nº 9.307/96 e do Código de Processo Civil Brasileiro serão aplicáveis, nessa ordem. Artigo 37. Local e 
Idioma. Os procedimentos de arbitragem terão sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde será proferida a sentença arbitral. O idioma 
utilizado na arbitragem (inclusive na sentença arbitral) será o português. O Tribunal Arbitral poderá razoavelmente determinar a realização de audiências e in-
vestigações em outros locais. Artigo 38. Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”). Se houver somente 
2 (duas) partes em tal arbitragem, cada parte indicará 1 (um) árbitro, sendo que estes 2 (dois) árbitros indicarão em conjunto o terceiro árbitro, que atuará como 
presidente do Tribunal Arbitral. Em caso de arbitragem com múltiplas partes, os múltiplos requerentes, conjuntamente, e as múltiplas requeridas, conjuntamen-
te, deverão apontar 1 (um) árbitro cada e os 2 (dois) árbitros indicados deverão, em conjunto, indicar o terceiro árbitro, que atuará como presidente do Tribunal 
Arbitral, de acordo com o Regulamento da CCBC. Na falta de indicação pelas partes, pelo grupo de requerentes ou de requeridos, dentro do prazo estabelecido 
pela CCBC, referidas indicações deverão ser feitas de acordo com o Regulamento da CCBC. Caso os 2 (dois) árbitros indicados pelas partes ou pelo presidente 
da CCBC, conforme o caso, deixe de nomear o presidente do Tribunal Arbitral dentro do prazo estabelecido pela CCBC, a referida nomeação também deverá ser 
feita pelo presidente da CCBC. Caso haja partes múltiplas e uma ou mais delas não possam ser reunidas em grupos de requerentes ou de requeridos, e não haja 
consenso entre todas as partes na indicação dos árbitros, a CCBC indicará todos os 3 (três) árbitros e designará 1 (um) dentre eles para atuar como presidente do 
Tribunal Arbitral. Quaisquer omissões, disputas, dúvidas e discordâncias relativas à indicação dos árbitros pelas partes e/ou ao acordo sobre o presidente do Tribunal 
Arbitral serão resolvidas de acordo com o Regulamento da CCBC. Artigo 39. Honorários Advocatícios e Despesas. Cada parte arcará, antes do proferimento 
da sentença arbitral, com os respectivos custos e despesas (incluindo honorários advocatícios) relacionados ao processo arbitral. Os honorários e despesas com os 
árbitros, peritos nomeados pelos árbitros e demais despesas administrativas da CCBC que vierem a ser incorridas no curso do processo de arbitragem serão pagas 
pelas partes, de acordo como Regulamento da CCBC. Ao final do procedimento arbitral, a parte vencedora terá o direito de recuperar suas despesas, incluindo os 
honorários advocatícios, empreendidas com os procedimentos arbitrais, bem como com qualquer procedimento auxiliar, incluindo eventuais medidas cautelares. O 
Tribunal Arbitral terá competência exclusiva para qualificar uma parte como parte vencedora para os propósitos deste Capítulo. Artigo 40. Confidencialidade. A 
arbitragem e quaisquer documentos e informações neles divulgados estarão sujeitos à confidencialidade. A existência da arbitragem, qualquer conteúdo dela decor-
rente serão mantidos em sigilo pelas partes e membros do Tribunal Arbitral, exceto: (i) na medida em que a divulgação seja necessária para que a parte cumpra 
um dever legal, proteja ou obtenha um direito legal, ou faça cumprir ou impugne judicialmente, de boa-fé, uma sentença perante a autoridade judicial compe-
tente; (ii) com o consentimento de todas as partes; (iii) por ordem de autoridade judicial competente ou do Tribunal Arbitral a pedido de uma das partes; ou (iv) 
no caso de divulgação por uma das partes a suas afiliadas. Salvo deliberação em contrário das partes da arbitragem, caso a divulgação se torne necessária, a 
parte envidará seus melhores esforços para assegurar que o destinatário preserve a confidencialidade da informação divulgada. Artigo 41. Consolidação de 
Procedimentos. A pedido de qualquer das partes, o processo de arbitragem poderá ser consolidado com outro processo de arbitragem que envolva as partes 
em relação a este estatuto social e, com base na presente cláusula arbitral, contanto que (a) haja matérias de fato ou de direito que sejam comuns aos proces-
sos, de forma que a consolidação seja mais eficiente do que a existência de processos separados e (b) nenhuma parte seja afetada por atrasos indevidos e/ou 
conflitos de interesse. A decisão sobre a consolidação caberá ao Presidente da CCBC que deverá levar em conta quaisquer circunstâncias que considerar rele-
vantes em sua decisão, em especial, a constituição do Tribunal Arbitral e a fase em que se encontram os procedimentos arbitrais que vierem a ser consolidados. 
Artigo 42. Medidas Judiciais. Previamente à constituição do Tribunal Arbitral, as partes poderão solicitar medidas cautelares e de urgência (i) ao Poder Ju-
diciário ou (ii) ao Árbitro de Emergência nos termos do Regulamento da CCBC, opção sujeita ao exclusivo critério da parte requerente do pedido cautelar. Após 
a sua constituição, tais medidas deverão ser solicitadas ao Tribunal Arbitral, o qual terá autoridade para manter, anular ou modificar as medidas previamente 
concedidas pelo Poder Judiciário. Todas as medidas cautelares e de urgência, procedimentos de execução, pedidos de anulação de sentença arbitral e ações de 
produção antecipada de provas, as quais independem de urgência e estão previstas nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil Brasileiro, deverão ser 
solicitados ao foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. O requerimento de qualquer das referidas medidas formulado perante uma autorida-
de judicial antes da constituição do Tribunal Arbitral não será interpretado como renúncia a esta cláusula compromissória ou à arbitragem como o único meca-
nismo de solução de Disputas entre as partes e não afetará os poderes relevantes reservados ao Tribunal Arbitral, incluindo os poderes para confirmar, modificar 
ou revogar a decisão judicial expedida por um tribunal judicial antes da instalação do tribunal arbitral, conforme disposto no artigo 22-B da Lei de Arbitragem. 
Capítulo VIII - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 43. Em caso de conflito entre este estatuto social e acordo de acionistas arquivado na sede da 
Companhia, o acordo de acionistas deverá prevalecer. Artigo 44. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados 
de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. São Paulo, 29 de novembro de 2021.

CÁSSIA NEGRETE NUNES BALBINO, Leiloeira Pública Oficial, JUCESP Nº 1.151, leiloeira oficial
da gestora GLOBO LEILÕES, Plataforma de Leilão on-line, CNPJ:37.750.249/0001-24, com endereço
profissional na Avenida Paulista, n° 1079 - 7° e 8° Andar - Bela Vista, São Paulo - SP, 01311-200, faz
saber, pelo presente Edital, que, devidamente autorizados pelo comitente, levarão a PÚBLICO LEILÃO
de modo eletrônico (On-line), por meio do site:www.globoleiloes.com.br, a PATENTEDE MODELO
DE UTILIDADE DA DISPOSIÇÃO APLICADA EM CARRINHO DE BAGAGENS. O Único Leilão
terá início imediato após a publicação do edital em jornal de grande circulação local, e se
encerrará no dia 12 de janeiro de 2022, às 11:00 horas. Deverá ser considerado o horário oficial de
Brasília -DF. Será levado à leilão pelo valor de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais). Ressalte-se
que os lances abaixo do valor de avaliação estão condicionados a aceitação dos comitentes
vendedores, estes, podendo responder até o encerramento do leilão. Para que todos eventuais
interessados possam ter acesso a este leilão, é publicado o presente edital, cuja íntegra pode ser
consultada no site: www.globoleiloes.com.br.Leiloeiro Oficial: CÁSSIA NEGRETE NUNES
BALBINO, JUCESP nº 1.151.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio des-
te notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste 
edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dú-
vidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: J.A. LTDA, CNPJ: 
**.*98.680/0001-**, Contrato: 4500042709; Empresa: W. N. I. E C. S/A, CNPJ: **.*38.823/0001-
**, Contrato: 4599000107; Empresa: C. A. D. C. E S. DE S., CNPJ: **.*19.339/0001-**, Contrato: 
4530050613; Empresa: T. D. A. 02094540162, CNPJ: **.*82.979/0001-**, Contrato: 4500028508;

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/ME 08.030.215/0001-67 - NIRE 35300145631

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Outubro de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 9 horas, na sede social do CIFRA 
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma 
do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único 
acionista da Companhia, Banco BMG S.A. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco Antonio Antunes e 
secretariados por Eduardo Mazon. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) da alteração da denominação 
social da Companhia, com consequente alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) da alteração do 
objeto social da Companhia, com consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia. 5. 
Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 5.1 Aprovar a alteração da denominação social da Companhia de CIFRA S.A. 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS e a consequente alteração da redação da Cláusula 1ª do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar de acordo com os seguintes termos: “Artigo 1º - A BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, constituída sob a forma de por ações, rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
aplicáveis.” 5.2 Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para (i) subscrever, isoladamente ou em consórcio 
com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediar oferta 
pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado; (iii) comprar e vender títulos e valores mobiliários, 
por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores 
Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia 
de títulos e valores mobiliários; (v) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de 
desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores 
mobiliários; (vi) exercer funções de agente fi duciário; (vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de 
investimento; (viii) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de 
títulos e valores mobiliários; (ix) praticar operações no mercado de câmbio de taxas fl utuantes; (x) praticar operações 
de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; (xi) realizar operações 
compromissadas; (xii) praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria 
e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central; (xiii) operar em bolsas de mercadorias e de 
futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de 
Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de competência; (xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria 
ou assistência técnica em operações e atividades nos mercados fi nanceiro e de capitais; (xv) emprestar títulos e valores 
mobiliários integrantes das respectivas carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde 
que atendidas as condições estipuladas na Resolução nº 1.120, de 04 de abril de 1986 e demais regulamentações 
aplicáveis; e (xvi) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e 
pela Comissão de Valores Mobiliários. 5.3 Em decorrência da deliberação constante no item 5.2 acima, alterar a 
redação da Cláusula 4ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - 
A Sociedade tem por objeto social: (i) subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, 
emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; (ii) intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores 
mobiliários no mercado; (iii) comprar e vender títulos e valores mobiliários, por conta própria e de terceiros, observada 
a regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas respectivas áreas de 
competência; (iv) encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários; (v) 
incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de 
recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários; (vi) exercer funções de 
agente  duciário; (vii) instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento; (viii) constituir sociedade de 
investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários; (ix) praticar 
operações no mercado de câmbio de taxas  utuantes; (x) praticar operações de conta margem, conforme 
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários; (xi) realizar operações compromissadas; (xii) praticar operações 
de compra e venda de metais preciosos no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da 
regulamentação baixada pelo Banco Central; (xiii) operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e 
de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários nas suas 
respectivas áreas de competência; (xiv) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica em 
operações e atividades nos mercados  nanceiro e de capitais; (xv) emprestar títulos e valores mobiliários integrantes 
das respectivas carteiras aos seus comitentes, exclusivamente para oferta de garantia, desde que atendidas as 
condições estipuladas na Resolução nº 1.120, de 04 de abril de 1986 e demais regulamentações aplicáveis; e (xvi) 
exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de 
Valores Mobiliários. Parágrafo Único - Em caso de desistência ou de indeferimento do pedido de autorização para 
funcionamento da Sociedade como distribuidora de títulos e valores mobiliários, a Sociedade deverá, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, ser dissolvida ou mudar seu objeto social para atividade não sujeita à autorização do Banco 
Central do Brasil, com a consequente alteração de sua denominação social.” 5.4 A efi cácia das deliberações acima 
está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Eduardo Mazon - 
Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo Mazon - Secretário. 
JUCESP nº 585.307/21-0 em 08.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

O cenário desafia os 
contadores a estar 
em constante apren-

dizado e eles estão inves-
tindo nesse quesito - apesar 
da maioria não contar com 
uma área de recursos hu-
manos estruturada em suas 
empresas. 

É o que mostra a pesquisa 
“Gestão e Capacitação nos 
escritórios contábeis” rea-
lizada pela IOB, marca de 
soluções e conhecimento 
que potencializa empresas e 
escritórios de contabilidade. 
Apostar em capacitação faz 
parte da realidade de 74% 
dos entrevistados, mesmo 
sem uma área formal para 
cuidar disso, já que só 19% 
têm um departamento for-
mal de RH. Na prática, a 
gestão de pessoas tem ficado 
a cargo dos proprietários 
em 58% dos escritórios e 
10% direcionam esta res-
ponsabilidade para a área 
administrativa. 

Maioria dos Contadores investe 
em capacitação

O Brasil tem uma legislação complexa que muda frequentemente. Todos os dias são mais de 220 
alterações ou publicações de novas normas nas áreas fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e 
contábil, de acordo com dados da IOB

dos clientes (27%), a criação 
de uma cultura de desen-
volvimento e a colaboração 
(27%) e o aprimoramento 
do lado consultivo (15%). 

Quando questionados so-
bre o retorno financeiro das 
ações com gestão, em uma 
escala de 0 a 10, sendo zero 
“não acredito” e 10 “acre-
dito muito”, os resultados 
relevam que 49% atribuíram 
10, 14% indicaram 9, 15% 
escolheram 8 e somente 
8% optaram por 4. Já sobre 
a rotatividade de emprega-
dos, 29% dos respondentes 
relataram dificuldades neste 
quesito. Entretanto, a maio-
ria dos colaboradores (57%) 
trabalham no local há mais 
de cinco anos e 33% entre 
um e três anos. 

Para o futuro, segundo 
os contadores ouvidos, o 
plano é seguir avançando, 
inclusive com 52% tocando 
iniciativas de formação ainda 
em 2021. Entre as ações mais 
citadas estão os cursos e os 
treinamentos de atualização 
sobre a Reforma Tributária e 
LGPD (37%), a contratação 
de ferramentas online de 
estudos (23,5%), a parceria 
com instituições de ensino 
(4%) e o subsídio de cursos 
obrigatórios do CFC (4%). 

Em 2022, 65% pretendem 
investir mais em gestão 
de pessoas. Os principais 
motivos citados foram que 
esse investimento ajuda na 
criação de uma nova cultura 
organizacional (29%), pos-
sibilita um ambiente de tra-
balho mais saudável (21%), 
facilita o desenvolvimento 
(19%) e a retenção desses 
de talentos (9%). 

“O contador é uma peça-
chave da economia, respon-
sável pela contabilidade de 
milhares de empresas, em 
sua maioria de pequeno 
porte, que precisam de apoio 
especializado, entre outras 
coisas, para entregar suas 
obrigações. Esse profissional 
enfrenta um desafio diário 
com a legislação brasileira 
que muda a todo momento. 
Nesta área, focar na qualifi-
cação e na gestão de pessoas 
é um caminho importante 
para estar 100% atualizado 
e manter o negócio compe-
titivo”, afirma Jorge Santos 
Carneiro, presidente da IOB. 
- Fonte e outras informações: 
(www.iobonline.com).

Quem investe em atualiza-
ção profissional, por exem-
plo, realiza treinamentos 
internos (38%), fornece 
ajuda de custo para cursos 
(29%) e tem parcerias com 
instituições de ensino (8%). 
Já quem não investe (26%), 

aponta a falta de recurso 
(31%), a falta de organiza-
ção para incluir treinamento 
na rotina diária (16%) e a 
falta de interesse dos cola-
boradores (7,4%) como os 
principais motivos. 

Os profissionais contábeis 
são quase unânimes (98%) 
em afirmar que o investi-
mento em capacitação de 
pessoas otimiza a rotina do 
negócio e listam benefícios 
como a motivação e a re-
tenção de talentos (27%), 
a melhoria no atendimento 
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na criação de 
uma nova cultura 
organizacional.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 16 de dezembro de 20216

Melpomenem_CANVA

Outros 35% disseram que não fariam nada ou fingiriam que 
nada havia acontecido, enquanto 24% omitiriam sua própria 
culpa ao relatar o incidente. “Os funcionários dependem cada 
vez mais de tecnologias baseadas em nuvem para a realização 
do trabalho”, acrescenta Leite. “Hoje, 38% dos colaboradores 
das empresas consultadas armazenam dados em pastas na 
nuvem atribuídas a eles, 25% em pastas que se sincronizam 
com a nuvem e 19% em pastas na nuvem que compartilham 
com suas equipes. 

Infelizmente, quanto mais pessoas acessam drives em nuvem, 
mais oportunidades existem para que os indivíduos evitem 
suspeitas ou repassem a culpa. No entanto, sem saber todos os 
detalhes de quem causou um ataque de ransomware, além de 
como e quando, fica muito mais difícil limitar seu impacto”.

2A nuvem dá falsa confiança aos colaboradores - A 
pesquisa também destacou que os funcionários não têm uma 
compreensão clara sobre o limite de auxílio que as empresas 
de hospedagem na nuvem podem oferecer em caso de perda 
de dados. Na verdade, quase todos (92%) acreditam que seu 
provedor seria capaz de restaurar seus arquivos, seja por meio 
de uma cópia da nuvem, de uma pasta de “itens excluídos” ou 
de um backup. 

Entre os respondentes, 15% acreditam que seus “itens exclu-
ídos” estariam disponíveis na nuvem por pelo menos um ano 
após a perda dos dados. “Quase metade (47%) imaginam que 
os dados na nuvem são mais seguros contra ransomware por 
presumirem que seus provedores os protegem de malware que 
possam ser acidentalmente introduzidos”, explica o country 
manager da Vertitas. 

“Essa é uma suposição incorreta, que continuará a colocar os 
negócios em risco até que seja totalmente eliminada. A verdade é 
que, como parte de seu serviço padrão, a maioria dos provedores 
de nuvem apenas fornece garantia de resiliência de seu serviço, 
não oferece garantias de que um cliente, ao utilizar seu serviço, 
terá seus dados protegidos. 

De acordo com o estudo, as empresas estão perdendo 
informações críticas, como pedidos de clientes e dados 
financeiros, porque os colaboradores têm medo ou ver-

gonha de relatar perda de dados ou problemas de ransomware 
ao usar aplicativos em nuvem, como o Microsoft Office 365.

“As empresas precisam ajudar os funcionários, e não somente cul-
par, quando dados são perdidos ou criptografados por hackers como 
resultado de erros humanos”, afirma Gustavo Leite, country manager 
da Veritas no Brasil. “Geralmente, há uma pequena janela em que as 
empresas podem agir para minimizar o impacto da exclusão ou cor-
rupção dos dados baseados na nuvem que os funcionários utilizam. 

Os líderes precisam motivá-los a relatar eventuais erros o 
mais rápido possível, para que as equipes de TI possam agir de 
imediato e tomar as medidas corretivas. A pesquisa deixa claro 
que vergonha e punição não são as formas ideais de lidar com 
esse cenário”. A principal descoberta é que mais da metade dos 
funcionários (56%) já excluíram acidentalmente arquivos hospe-
dados na nuvem - como documentos de negócios, apresentações 
e planilhas - e até 20% relatam que isso acontece várias vezes 
por semana. Outros cenários encontrados são:

1Os funcionários envergonhados e com medo de 
admitir erros - A pesquisa revelou que 35% dos funcionários já 
mentiram para encobrir o fato de terem excluído acidentalmente 
dados armazenados em unidades de nuvem compartilhadas. En-
quanto 43% disseram que ninguém percebeu o erro, nos casos 
em que os acidentes foram descobertos, 20% dos entrevistados 
relataram que os dados não eram mais recuperáveis.

Quando questionados sobre porque não informaram seus 
erros, 30% disseram que mantiveram o silêncio porque estavam 
com vergonha, 18% por medo das consequências e 5% porque 
já tinham tido problemas com seus departamentos de TI antes. 
Os funcionários são ainda mais temerosos quando se trata de 
incidentes de ransomware. Apenas 30% dos entrevistados con-
fessariam imediatamente os erros que permitiram o acesso do 
ransomware em suas organizações. 

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

O que é, pois, o tempo?

Claudio Zanutim (*)

O tempo é apontado, por Agostinho, como a própria 
vida da alma ou do espírito, que se estende para o 

passado ou para o futuro. Teólogo e filósofo, Agostinho 
ao se questionar: o que é, pois, o tempo, acreditava que o 
tempo ia além do que simplesmente as horas do relógio.

E pensando bem, quando pensamos na palavra 
“tempo” logo nos vem à mente imagens como relógios, 
calendários ou eventos da natureza como sol, chuva, 
calor ou frio não é mesmo? Entretanto, o tempo não 
se resume apenas a esses fenômenos, se liga.

Para os gregos, existem três maneiras para definir e 
compreender melhor o tempo, que também se refere 
a algumas divindades gregas, a saber:

Chronos: representa o tempo cronológico, o tempo 
dos relógios, calendários e as estações, trata-se da 
(medição do tempo).

Kairós: simboliza o tempo oportuno, conhecido 
também como o tempo de Deus. Mas que eu gosto 
de trabalhar como o tempo de Deus para cada um 
de nós, são os ciclos da vida. Assim, cada um de nós 
tem o seu Kairós. Podemos estar em Chronos iguais, 
mas nunca em “Kairoses”.

Aion: tempo dos céus ou tempo divino, representado 
pela eternidade. (O tempo que não se pode medir).

Você já pensou em trabalhar seu comportamento 
para gerenciar melhor o seu tempo?

Você sabia que a forma que você lida com o seu 
tempo tem ligação direta em os seus resultados?

Agora que estamos nos aprofundando melhor sobre 
o tempo, quem nunca teve a impressão de que os 
dias passam depressa, e que 24h por dia até parece 
pouco diante de tantos compromissos? A boa notícia 

é que a partir de agora você poderá refletir como tem 
utilizando os seus 1.440 minutos por dia de vida e 
mudar se for preciso.

Por isso, hoje quero falar com você sobre o tempo 
Kairós. 

Kairós
Este ciclo se refere a tudo aquilo que você faz com 

o seu tempo oportuno (atual).
O Kairós, além de representar o tempo de Deus, sim-

boliza também o tempo individual de cada um. Trata-se 
de um tempo que não pode ser medido em dimensões 
iguais para todos. É aquele tempo que para você é um 
tempo (momento) e para mim é outro tempo (ciclo).

Repare como muitas vezes nós estamos no mesmo 
Chronos, mas em Kairós completamente diferentes. 
Às vezes, isso ocorre até mesmo dentro das próprias 
famílias, dos mesmos relacionamentos e da mesma 
vida, trabalho ou empresa.

Estamos no mesmo calendário, mas em momentos 
de vidas diferentes. Em situações assim, até a comu-
nicação, o diálogo e a convivência podem entrar em 
conflito se não tivermos esta noção de dimensões 
diferentes em Chronos iguais.

Utilize o tempo a seu favor
Agora que você está mais inteirado sobre o tempo, 

talvez você esteja se perguntando: “como perceber 
e trabalhar meu Kairós para me transformar em um 
profissional excepcional”?

A resposta é bem simples, interessa treinar a sua 
mente para identificar o tempo oportuno (Kairós), 
em seguida, modificar tudo aquilo que não está legal 
ou precisa ser aprimorado em sua carreira. É sobre 
não perder mais tempo, uma vez que ele não volta.

Compete levar em conta a seguinte pergunta: 
isso é mesmo importante agora? Será que realizar 
determinadas ações é necessário neste momento da 
minha vida (tempo)?

Tais reflexões nos auxiliarão a reconhecer o estilo 
de vida que escolhemos ter e os resultados que vamos 
obter no futuro por meio das escolhas que temos hoje. 
O futuro, começa já, agora!

Chegou a hora de gerenciar o seu tempo Kairós
Alguns especialistas acreditam que olhar para o 

tempo Kairós é como sair do “piloto automático”, 
e administrar com inteligência aquilo que podemos 
fazer com ele com a finalidade de obter um melhor 
desempenho.

Quando eu me permito sair do modo mecânico da 
minha mente, do meu sistema 1 (se você quiser saber 
um pouco mais sobre, que é bem legal, veja: Rápido e 
devagar: Duas formas de pensar do Daniel Kahneman) 
e conhecer melhor aquilo que ando fazendo do meu 
tempo, refletindo mais sobre o assunto utilizando 
meu sistema 2, eu começo a ter uma ação em cima 
dele. Ou seja, eu encontro tempo de qualidade para 
realizar aquilo que realmente importa neste momen-
to (tempo), ou como diria Domenico De Masi ao 
mencionar o ócio criativo, ele não sabia ao certo se 
ele estava estudando, trabalhando ou se divertindo, 
pois ele havia encontrado prazer naquele tempo e 
executava suas atividades de forma produtiva, ao 
ponto de não discernir se seu trabalho era mesmo 
um ofício apenas ou uma diversão.

A dica desta semana trata-se em lhe impulsionar a 
analisar a sua vida e encontrar o tempo Kairós para 
então criar oportunidades a partir dessa linha de 
autoanálise. A sua carreira, seus resultados, metas e 
performance depende desse entendimento.

Se você deseja atingir suas metas e realizar seu pro-
pósito, que tal começar por gerenciar o seu tempo?

Ter acesso ao conhecimento sobre o Tempo fará 
com que você liste o que é preferencial, urgente ou 
circunstancial, desta forma você terá a oportunida-
de de aplicar seu tempo em atividades e situações 
relevantes, afinal se você não tiver uma medição 
também não terá uma gestão.

Beijo no coração.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas.Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

Na verdade, muitos vão mais longe ao explicar seus modelos 
compartilhados com responsabilidade em seus termos e condições, 
deixando claro que os dados e sua proteção são de responsabi-
lidade dos clientes. O armazenamento de dados na nuvem não 
os torna seguros automaticamente, o que torna fundamental às 
empresas contratantes contar com um forte sistema adicional 
de proteção de dados”.

3Estresse e fúria ocasionados pela perda de dados 
- Há atualmente uma cultura da vergonha, por meio da qual 
a perda de dados afeta o bem-estar dos funcionários. Isso fica 
evidente a partir de alguns reflexos, como o fato de 29% dos 
colaboradores relatarem usar palavrões ao perder dados, 13% 
atacarem e quebrarem algo e 16% serem levados às lágrimas. 

De acordo com a pesquisa, perder dados relacionados ao 
trabalho ou introduzir ransomware são duas das experiências 
mais estressantes para os profissionais consultados - mais do 
que um primeiro encontro, uma entrevista de emprego ou fazer 
um exame médico.

“Não é de se admirar que os colaboradores vão às lágrimas, 
xingam ou mentem  quando descobrem que seus arquivos 
estão perdidos para sempre. Isso porque um grande número 
deles acredita que será fácil obter os dados de volta com a 
empresa que fornece o serviço de nuvem. Porém, na reali-
dade, esse não é o trabalho do provedor. Como resultado, 
52% dos entrevistados da pesquisa disseram que já apagaram 
acidentalmente um arquivo da nuvem e nunca mais conse-
guiram recuperá-lo. 

É responsabilidade de cada empresa proteger seus próprios 
dados, seja na nuvem ou armazenados em seus próprios dis-
positivos. Se conseguirem fazer isso direito e facilitar para os 
funcionários com mecanismos e procedimentos de restauração 
de arquivos perdidos, poderão aliviar a pressão sobre os cola-
boradores. Culpar as pessoas somente não ajuda - fazer backup 
de seus dados, no entanto, sim e muito”, pontua Leite. - Fonte 
e outras informações: (www.veritas.com).

A Veritas Technologies, líder global em proteção de dados corporativos, acaba de concluir uma pesquisa que destaca as razões que 
dificultam a adoção de tecnologia em nuvem pelas empresas. Um dos principais pontos do levantamento indica que a cultura de 

culpa nos escritórios está entre os principais danos ao sucesso da adoção à nuvem. 

ErrO huManO, COnstrangiMEntO E ransOMwarE

DifiCultaDaDEs 
para aDOçãO DE 
tECnOlOgias DE 
arquivaMEntO 
EM nuvEM
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JAIR DA SILVA BuEnO, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1956, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Bernardo Bueno e de Thereza da Silva Bueno. 
A pretendente: ELAynE SILVA LOPES PEREIRA, profissão: aposentada, estado civil: 
viúva, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 05/08/1959, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Silva Lopes e de Maria de Lourdes Lopes.

O pretendente: LuIS CARLOS SIquEIRA DA SILVA JúnIOR, profissão: balconista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Siqueira da Silva 
e de Maria das Dores Nunes da Silva. A pretendente: nATáLIA STEfAnI DA SILVA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 10/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: JúLIO CéSAR DA SILVA ROChA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dionisio Rodrigues da Rocha e de Denilde 
Viana da Silva Rocha. A pretendente: MARIA MunISSE RODRIGuES, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jenipapo de Minas, MG, data-nascimento: 12/09/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo Rodrigues e 
de Joaquina Gomes Rodrigues.

O pretendente: DEnIS WELInGTOn MOnTEIRO PEREIRA DA SILVA, profissão:, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1999, residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jackson Pereira da Silva e de Simone 
Monteiro da Silva. A pretendente: MAyARA OGAWA DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 25/08/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Bispo dos Santos 
e de Katia de Fatima Alves Ogawa.

O pretendente: CLICIO LEAnDRO DA MOTA fILhO, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clicio Leandro da Mota e de Gildete 
Bertoldo da Conceição Mota. A pretendente: BIAnCA AMARAL AMORIM, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valtemora Brito Amorim e 
de Valnir Brito de Amaral.

O pretendente: EDGAR SILVA TORRES, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Argeu Santana Torres e de Izaltina Carneiro Silva. A pre-
tendente: DéBORA PEREIRA GALDInO DA SILVA, profissão: secretária, estado civil: 
viúva, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 20/01/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria Pereira da Trindade.

O pretendente: ALVARO SILVA GOMES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson de Souza Gomes e de Marylin Climene da Silva. A 
pretendente: WILLyAnE LInO nASCIMEnTO SILVA, profissão: assessora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1998, residente e domicilia-
da nesta Capital, SP, filha de Everaldo Tenorio da Silva e de Maria Lino Nascimento Silva.

O pretendente: MAuRICIO ALEXAnDRInO DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wagner de Almeida e de Elza Alexandrino 
dos Santos. A pretendente: MAyARA fERREIRA DOS SAnTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1992, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valdirene Ferreira dos Santos.

O pretendente: ThIAGO AkIRA MARTInS WATAnABE, profissão: manobrista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Cazinabu Watanabe e de 
Maria do Rosario Martins. A pretendente: SuELEn LACERDA DE fRAnçA, profissão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ocemar Bento 
de França e de Rosa Nilza Viana de Lacerda.

O pretendente: nATAn JunquEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Vieira da Silva e de Solange Aparecida 
Junqueira da Silva. A pretendente: AnDRESSA VITÓRIA BELLETARDE fERREIRA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/10/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Renato Rodrigues Ferreira e de Damaris Belletarde.

O pretendente: ERISVALDO REIS SOuSA, profissão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo Antonio dos Lopes, MA, data-nascimento: 06/06/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mizael Sousa Costa e de 
Maria Reis Sousa. A pretendente: fERnAnDA LInO DA SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 19/11/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Napoleão Lino da Silva e de Maria 
das Dôres da Conceição Silva.

O pretendente: JuAREz AnTunES COuTInhO, profissão: chaveiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São João da Ponte, MG, data-nascimento: 11/09/1964, residente e 
domiciliado na Praia Grande, SP, filho de Geraldo Alves Coutinho e de Terezinha Antunes 
Coutinho. A pretendente: AnDREA RAnGEL BARBOSA, profissão: agente escolar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Rangel Barbosa 
e de Alice da Conceição Barbosa.

O pretendente: DuRVAL GOMES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gomes da Silva e de Julieta Galdino da 
Silva. A pretendente: fATIMA APARECIDA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ubiratã, PR, data-nascimento: 03/05/1968, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Pereira dos Santos e de Catharina 
Casaroti dos Santos.

O pretendente: VInICIuS MAThEuS BuEnO BRITO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/11/1997, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Helio Carneiro Brito e de Magali Silveira Bueno. A 
pretendente: JuLIAnA kELLy SAnTOS MELO, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/2004, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos de Jesus Melo e de Maria Celeste Silva Santos.

O pretendente: ThIAGO TEODORO DE OLIVEIRA, profissão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almerindo Teodoro da Silva e de Ma-
ria Conceição de Oliveira Silva. A pretendente: JAELLy PEREIRA SOuSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 09/01/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton Pereira da Silva e 
de Barbara Betania de Sousa.

O pretendente: ADILSOn RODRIGuES DE OLIVEIRA, profissão: oficial de sinaliza-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Oliveira 
e de Sonia Maria Rodrigues de Oliveira. A pretendente: RAIMunDA SILVA DE CAR-
VALhO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Esperantinópolis, MA, 
data-nascimento: 27/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Aleixo de Carvalho e de Maria Silva de Carvalho.

O pretendente: ERISTOn CRuz OLIVEIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1993, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Francisco Antonio de Oliveira e de Maristele Cruz Oliveira. 
A pretendente: AnA JOyCE DE OLIVEIRA SOARES, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney de Oliveira Soares e 
de Joiciane Faustino Rosa.

O pretendente: DEuSDETE RODRIGuES VIAnA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 14/06/1970, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olímpio Alves Viana e de 
Valdecina Rosa Rodrigues. A pretendente: LuzInETE SERRA DIAS, profissão: vigilante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Mirto Serra Dias.

O pretendente: VAnDERSOn nASCIMEnTO DE MORAIS, profissão: corretor de 
imóveis, estado civil: divorciado, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 
14/02/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Lemos de 
Morais e de Ester Francisca do Nascimento Morais. A pretendente: BRunA CRISTInA 
MALTA DE SEnA, profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: Araras, 
SP, data-nascimento: 05/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Moura de Sena e de Joseni Ferreira Malta de Sena.

O pretendente: PAVLOS PEzOPOuLOS, nascido nesta Capital, Perdizes, SP no dia 
(09/12/1982), profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Lui z Roberto Carbone e de Rita Heleni Pavlos Car-
bone. A pretendente: JAquELInE BARBOSA SOARES ROChA, nascida nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, no dia (02/01/1989), profissão autônoma, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Soares Rocha e 
de Jailde Menezes Barbosa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS nATuRAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O pretendente: JuLIO CESAR DE JESuS ALVES, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1998, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Francisco Alves e de Silma Aparecida de 
Jesus Alves. A pretendente: REnATA SAnTAnA DE MORAES, profissão: aposen-
tada, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Lima de 
Moraes e de Veronice de Santana Passos.

O pretendente: EDSOn MIChIO kAyAkI JúnIOR, profissão: estagiário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Michio Kayaki e de Helena do 
Nascimento Kayaki. A pretendente: PAuLO SéRGIO MOREIRA DE CARVALhO, pro-
fissão: professor, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
25/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romualdo 
Moreira de Carvalho Júnior e de Maria do Rosário Moreira de Carvalho.

O pretendente: CARLOS hEnRIquE VIEIRA MARquES, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Marques e de Ausení 
Barros Vieira. A pretendente: AnA CAROLInA fERnAnDES SAnTOS, profissão: 
arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Santos 
Ferreira e de Janaina Fernandes Santos.

O pretendente: ThIAGO BEzERRA MEnEzES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 07/10/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bezerra Menezes e de Eudides Maria da 
Conceição Menezes. A pretendente: ADRIAnA SAnTOS DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 13/07/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilda Santos da Silva.

O pretendente: MARk nAkkAOuD, profissão: chef de churrascaria, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Síria, ET, data-nascimento: 20/01/1996, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Salem Nakkoud e de Maha Wanis. A pretendente: TATIAnE 
fREITAS DE OLIVEIRA, profissão: esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 03/03/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Milton Brito de Oliveira e de Edna de Oliveira Freitas.

O pretendente: AnDRE LuIz CASTILhO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/12/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edrair Francisco Castilho 
e de Angela Maria Castilho. A pretendente: AnDRIELI RODRIGuES, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Papanduva, SC, data-nascimento: 03/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues e de 
Maria Aparecida Lisboa Rodrigues.

O pretendente: JORGE CICERO WAShInGTOn DE SOuzA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Quiteria Pereira de Souza. 
A pretendente: nAIARA fIRMInO DA SILVA BRASIL DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Lindomar Brasil dos Santos e de Ana 
Paula Firmino da Silva.

O pretendente: fERnAnDO JORDãO LIMA, profissão: executivo de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leguena Lucia Lima. A pretendente: 
JuLIEnE DA SILVA SIMPLICIO, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valter Antonio Simplicio e de Tânia Fortunato da Silva Simplicio.

O pretendente: fELIPE MAThEuS GOMES LAuRInDO, profissão: supervisor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Laurindo e de 
Maria da Penha Gomes Laurindo. A pretendente: kARInA GOnçALVES SAnTOS, 
profissão: auxiliar técnica de educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ivo Pedro dos Santos e de Marta Maria Gonçalves.

O pretendente: JORLAn SAnTOS DE JESuS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 10/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santos de Jesus e de Marenice 
Santos de Jesus. A pretendente: AnA VILMA DA SILVA, profissão: esteticista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Banabuiú, CE, data-nascimento: 23/03/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato da Silva e de Maria 
do Carmo Barboza da Silva.

O pretendente: hERMInIO DA SILVA, profissão: conferente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Desterro, PB, data-nascimento: 21/04/1961, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição. A pretendente: CLEIDE MARIA 
DA SILVA, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Tegipió, PE, data-
nascimento: 26/07/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Firmino da Silva e de Adelia Maria da Silva.

O pretendente: GuILhERME DA SILVA DIAS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/2002, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jildaze Francisco Dias e de Geovania Maria da Silva. A pre-
tendente: GEOVAnnA kAREn GALVãO DOS SAnTOS, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Silva Santos e de Monica Galvão de Barros.

O pretendente: EDuARDO PITER SAnTO DE LIMA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/2001, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de José Cicero Bezerra de Lima e de Marcia do Espirito 
Santo de Lima. A pretendente: BIAnCA PInhEIRO MAGALhãES DOS SAnTOS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 20/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildes 
Ferreira dos Santos e de Delzina Pinheiro Magalhães dos Santos.

Gustavo netto (*)
 

Para alavancar os negó-
cios, as companhias 
estão se reinventan-

do, apostando em tecno-
logias disruptivas e, nesse 
contexto, a Automação de 
Processos Robóticos (RPA) 
vem ganhando espaço gra-
ças aos benefícios que pro-
porciona às empresas e seus 
colaboradores. 

Em 2022, 45% das tarefas 
repetitivas realizadas nas 
empresas serão automa-
tizadas, impulsionando a 
produtividade e a tomada 
de decisão. O RPA é de-
finido como a automação 
de processos manuais que 
diminuem a quantidade 
de erros humanos e garan-
tem muito mais agilidade 
aos processos repetitivos, 

O RPA é definido como a automação de processos manuais que 
diminuem a quantidade de erros humanos.

Como a Automação de Processos Robóticos pode alavancar os negócios?
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A transformação digital deixou de ser uma tendência para tornar-se algo mandatório para as organizações que desejam se manter competitivas no mercado

permitindo a realocação de 
funcionários para setores 
em que a sua mão de obra 
é mais estratégica. 

Além disso, a utilização de 
robôs diminui os custos da 
empresa, garante escalabili-
dade em atividades manuais 
e amplia efetivamente a 
eficiência operacional. 

A automação de processos 
promove ainda outras van-
tagens como o aumento da 
capacidade das companhias 
para atender novas deman-
das em grande escala, me-
lhoria da satisfação do clien-
te com a redução do tempo 
de resposta às solicitações 
padrão, aprimoramento da 
experiência do colaborador 
e seu engajamento, além da 
redução do risco de confor-
midade. 

tarefas ao mesmo tempo. 
Um conceito que deve 

ser desmistificado é de que 
o RPA tem aderência ape-
nas para a área de TI das 
empresas. Pelo contrário, 
a robotização pode e deve 
ser implementada em todos 
os setores e em qualquer 
tipo de companhia, como 
indústria, financeiro, saúde, 
contábil, RH, varejo, entre 
outros. 

O fato é que quem melhor 
conhece seus processos e 
suas atividades são os usu-
ários de negócio e, a melhor 
maneira de ganhar escala e 
produtividade dentro da or-
ganização é oferecer acesso 
a estes usuários às tecno-
logias como RPA, para que 
eles possam automatizar 
atividades e tarefas simples, 

sem precisar onerar a TI. 
Nesse sentido, a populariza-
ção do RPA está associada 
diretamente em alavancar a 
produtividade dos profissio-
nais e, consequentemente, 
da empresa. 

Portanto, a automação 
de processos torna-se cada 
vez mais imprescindível 
para a sobrevivência dos 
negócios. É preciso obter e 
manter a máxima eficiência 
dos recursos, com redução 
de custos, produtividade 
elevada e experiência do 
cliente sempre otimizada. A 
aposta em inovação sempre 
será a chave para garantir 
uma presença consistente 
e de destaque no mercado. 

(*) - é Diretor de Vendas da Digisys-
tem , empresa 100% brasileira com 

31 anos de experiência em serviços 
especializados em TI. 

O RPA também garante 
a consistência, confiden-
cialidade e integridade dos 
dados da empresa, uma 
vez que com o uso da ro-
botização na realização de 
atividades, não existe o risco 
de vazamento intencional de 
informações ou conteúdos 
adulterados. 

A fácil integração entre 
os sistemas é outro ponto 

importante da automação 
de processos. Além de se 
retroalimentar, as soluções 
de negócios RPA são capa-
zes de integrar diferentes 
plataformas, permitindo 
o uso das informações de 
maneira ampla e completa 
para as mais diversas finali-
dades. Além de ser rápido, 
ágil, eficaz e capaz de lidar 
com um grande volume de 
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Lucia Camargo Nunes (*)
Audi volta a produzir no Paraná

Desde fevereiro, a Audi mantinha a produção de veícu-
los suspensa em São José dos Pinhais, Paraná. À época, 
os executivos afirmaram que voltariam com a operação 
quando o governo federal devolvesse créditos relativos a 
benefícios para montadoras que substituíram importações 
por fabricação local. 

De 2015 ao início de 2021, a Audi produziu os modelos 
A3 Sedan e Q3, com os quais acumulou os créditos tri-
butários. O valor não foi revelado, mas a proposta agora 
envolve negociações com o Ministério da Economia e 
governo do Paraná para abater impostos dos modelos a 
serem produzidos. 

A partir de meados de 2022, a planta paranaense volta 
a fabricar os modelos Q3 e Q3 Sportback com o motor 2.0 
TFSI de 231 cv e tração integral. 

“Estamos muito felizes em anunciar a retomada da pro-
dução na fábrica de São José dos Pinhais, a única da marca 
na América do Sul. Mesmo em um momento desafiador, 
a empresa sempre trabalhou para viabilizar a fabricação 
nacional por acreditar no potencial do país”, disse Johannes 
Roscheck, CEO e presidente da Audi do Brasil.

A produção do Audi Q3 será feita em uma linha de 
montagem exclusiva, a mesma que produziu a geração 
anterior do SUV até 2019.

Em um primeiro momento no país, a Audi montou entre 
1999 e 2006 a primeira geração do hatch A3.

Audi

Da esquerda para a direita: Antonio Calcagnotto (responsável 
por Assuntos Institucionais e Sustentabilidade na Audi do 
Brasil), Johannes Roscheck (CEO e presidente da Audi do 
Brasil), Ratinho Junior (Governador do Paraná) e Abílio 

Oliveira (presidente da Assoaudi).

vendas e pós-vendas precisam estar afinados ao novo 
produto, que custa R$ 1,1 milhão. A Mercedes-Benz ainda 
oferecerá treinamento gratuito para motoristas.

Mercedes-Benz

Treinamento Mercedes Arocs

Cinco décadas de Brasil e crescendo
Ao comemorar 50 anos de Brasil, a fabricante de moto-

res e geradores a diesel Cummins celebra a produção do 
motor de número 1,4 milhão produzido em Guarulhos. 
Após crescer 50% este ano em relação a 2020, a compa-
nhia projeta alta de 5 a 10% em sua produção em 2022. 

A planta paulista recebeu investimentos na ordem de R$ 
170 milhões para produzir novos motores que atendem 
às regras de emissões Euro 6. 

A companhia ainda divulgou uma nova unidade de negócios, 
a New Power, com a oferta de motores elétricos ou movidos 
a célula de hidrogênio, além de soluções de armazenamento 
e abastecimento de hidrogênio. Por ora, a maior parte vem 
importada dos EUA. Assim que tiver volume representativo 
no Brasil, alguns itens poderão ser nacionalizados. 

Cummins

Fabrica de motor Cummins

(*) - é economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: 
lucia@viadigital.com.br

Estratégia de eletrificação
A Audi e sua rede de concessionárias também anunciaram 

que vão ampliar a infraestrutura de recarga ultrarrápida 
para veículos elétricos. 

A partir de 2022, serão investidos mais de R$ 20 milhões 
para instalar estações de recarga DC de 150kW em quase 
todas as concessionárias. Nestes carregadores, o 100% 
elétrico Audi e-tron, por exemplo, recarrega a bateria de 
0% a 80% em menos de 25 minutos.

Land Rover retoma produção do Evoque
Outro modelo que deixou de ser feito no Brasil (em 2019) 

e agora retoma a nacionalização é o Evoque, da Land Rover. 
As primeiras unidades da nova geração do SUV já saem 
da linha de produção em Itatiaia (RJ). Além do Evoque, o 
Discovery Sport é fabricado nessa planta. 

Montado sobre a mesma plataforma da versão importada, 
o Evoque é oferecido em duas versões com motor flex turbo 
2.0 de 250 cv: a SE custa R$ 377.950 e a R-Dynamic HSE 
sai por R$ 407.950.

Land Rover

Evoque em Itatiaia

Extrapesado exige forte treinamento
A Mercedes-Benz prepara sua rede de concessionários 

para receberem o novo Arocs 8x4, caminhão fora de estrada 
produzido em São Bernardo do Campo (SP).

Seis engenheiros dedicados exclusivamente ao Arocs partici-
param de 9.600 horas de treinamento de capacitação na Daimler 
Truck na Alemanha. “Até dezembro de 2022, serão 840 turmas 
treinadas, com previsão de cerca de 11.000 participações, entre 
profissionais da rede e da fábrica, considerando que muitos 
fazem vários cursos, daí o grande número de envolvidos”, afir-
ma Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas e Marketing 
Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Voltado para severas operações off-road, o Arocs é um 
extrapesado repleto de tecnologias. Para isso, equipes de 

No entanto, segun-
do Antonio Azeve-
do, empreendedor e 

especialista em tecnologia 
automotiva com mais de 12 
anos de mercado e fundador 
e CEO da LogiGo - empresa 
que fornece tecnologia au-
tomotiva para montadoras -, 
não basta comprar o carro, é 
necessário atentar à infraes-
trutura que o condutor preci-
sa ter para manter o veículo. 
Antonio lista dez dicas para 
avaliação na compra de um 
elétrico, confira: 
 1) Especificações mo-

toras - O motor 
elétrico tem maior 
durabilidade. Um veí-
culo comum tem mais 
de 2.000 mil peças, 
contra 250 - em mé-
dia - do carro elétrico, 
portanto os gastos 
com manutenção são 
menores. Tem um 
outro detalhe que 
muitos esquecem: 
por não ter motor à 
combustão, o carro 
não tem "ronco" e isso 
faz muita diferença 
na usabilidade do car-
ro. A Lamborghini, 
por exemplo, famosa 
pelo ronco do motor, 
está estudando colo-
car um som artificial 
nos elétricos. 

 2) Atenção à autono-
mia da bateria - O 
seu modo de dirigir 
impacta diretamente 
na autonomia, espe-
cialmente se você 
tiver uma direção 
agressiva. Mesmo 

Dez lições que você deve aprender 
antes de comprar um carro elétrico

De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), existem mais de 52 mil veículos elétricos em circulação no Brasil, sendo 20% no estado de 
São Paulo. A principal razão do início da popularização da eletrificação é a redução da poluição, visto que o carro elétrico não produz gases de efeito estufa

que o trajeto esteja 
dentro do que a au-
tonomia permite, é 
necessário levar em 
consideração o relevo 
do caminho. Em uma 
subida, por exemplo, 
a bateria cai muito, o 
que não depende da 
sua direção. 

  Cuidado para não 
calcular errado, pen-
sando que a autono-
mia está no máximo 
e ficar na rua. Essa 
autonomia está em 
condições ideais de 
temperatura, terreno 
e aceleração. Nesse 
caso, quando dirigir 
da mesma forma que 
dirige o carro de com-
bustão, é possível 
tirar 30% dessa au-
tonomia para trazer 
para o real. 

 3) Bateria regenera 
em descidas - As 
desacelerações em 
carros elétricos dão 
aquela forcinha para 
as baterias. O trajeto 
entre São Paulo e 
Santos, por exem-
plo, demanda muita 
bateria na subida, 
mas na descida con-
segue regenerar. A 
recuperação nessas 
situações não dará 
uma carga expressiva 
ao conjunto, mas con-
tribui para estender 
a autonomia em km, 
caso esteja longe de 
um ponto de recarga. 

 4) Preço - O carro mais 
barato do Brasil hoje 

é o JAC E-JS1, um 
dos recentes lança-
mentos elétricos no 
país, por R$ 149.900. 
Ele foi desenvolvido 
na China em parceria 
com a Volkswagen e 
tem 300 km de auto-
nomia, de acordo com 
o padrão NEDC. Isso 
acontece pois o maior 
custo de um carro é a 
bateria. Como o valor 
da bateria diminui a 
cada ano, é possível 
abaixar o valor da 
venda do carro. 

 5) Incentivos para a 
compra de elétri-
cos - Por ser uma 
tecnologia limpa, 
porém ainda cara, 
estão surgindo incen-
tivos para a compra. 
Recentemente, em 
São Paulo entrou em 
vigor a lei que obriga 
prédios novos a ofe-
recer um sistema de 
recarga para veículos 

elétricos. 
  Em paralelo, alguns 

estados já assina-
ram o protocolo de 
intenções do Pro-
jeto Colossos, que 
prevê investimentos 
de R$ 25 bilhões na 
produção de carros 
elétricos. Projeto que 
tramita na Câmara 
prevê isenção total de 
IPI para os elétricos e 
de 50% desse impos-
to para os híbridos. 

 6) Eletropostos - Cada 
marca possui um tipo 
de estrutura para car-
regamento, verifique 
se o plugue do cabo 
de carregamento do 
carro elétrico que 
você vai comprar é 
compatível com o 
eletroposto que você 
vai utilizar. Além dis-
so, baixe aplicativos 
especializados em 
pontos de recarga 
de EVs, como por 

exemplo o plugshare. 
  Muitas startups têm 

guias atualizados de 
localização de car-
regadores, como um 
waze dos elétricos, e 
também de monitora-
mento para verificar 
se os mesmos estão 
em pleno funciona-
mento e se estão 
ocupados. 

 7) Estação inteligen-
te de recarga - A 
recarga pode ser feita 
na voltagem 220V, 
mas você pode se 
surpreender com a 
demora. É impor-
tante ter um esta-
ção inteligente de 
recarga em sua casa 
ou trabalho para um 
carregamento mais 
ligeiro do que se feito 
em tomadas comuns 
de 220V. Muitos car-
ros elétricos já são 
negociados com esse 
tipo de carregador 
incluso. 

  Outros são cobrados 
à parte. Importan-
te que você con-
trate uma empresa 
especializada - ou 
homologada pelo fa-
bricante do carro 
elétrico - para fazer 
a instalação correta 
em sua residência 
ou no condomínio. 
Se você roda muito 
e não tem uma rotina 
fixa de quilometra-
gem diária, pondere 
a compra de um car-
regador portátil, que 

pode ser levado no 
porta-malas. Custa 
de R$ 2.500 a R$ 5 
mil. 

 8) Vida útil da bateria 
- A maioria dos fabri-
cantes possui bate-
rias modulares. Caso 
haja a necessidade de 
troca, basta trocar o 
módulo defeituoso. 

 9) Descarte da bate-
ria - Se a sua inten-
ção é ter um carro 
elétrico para ser mais 
sustentável, é bom 
pensar em como vai 
ser o descarte da 
bateria, visto que os 
componentes dela 
não se decompõem. 
A bateria pode ser 
reutilizada em outras 
iniciativas de recicla-
gem, não deve ser 
descartada sem fins. 

 10) Quanto custa uma 
bateria nova? - As 
baterias de reposição 
costumam ser mui-
to caras, custando 
até mais da metade 
do custo do próprio 
veículo. No entanto, 
uma bateria é com-
posta por dúzias de 
células e estas falha-
rão uma de cada vez. 
Em vez de substituir 
a embalagem com-
pleta, provavelmen-
te terá de renovar 
uma ou duas células, 
que são normalmente 
muito mais baratas. 
- Fonte e outras in-
formações: (https://
logigo.com/).
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